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Cele operacyjne i zadania przypisane celom strategi cznym  
 
Cele strategiczne Cele operacyjne Wydział 

odpowiedzialny 
za wykonanie 
sprawozdania z 
realizacji strategii 

Zadania 

1. Wzmocnienie 
integracji 
funkcjonalno-
przestrzennej 
Powiatu w celu 
wykorzystania 
walorów 
połoŜenia i 
poprawy jego 
pozycji 
konkurencyjnej 
w regionie. 

1.1. Poprawa zagospodarowania 
komunikacyjnego w zakresie 
ilości i stanu technicznego 
dróg 

KmD 

1.1.1. Realizacja inwestycji na drogach powiatowych 
 
Drogi w powiecie rawskim  
Łączna liczba dróg przebiegających przez powiat rawski: 764,89 km (wskaźnik gęstości – 118,40) 
- drogi krajowe 45,98 km (7,11) 
- drogi wojewódzkie 54,4 km ( 8,42) 
- drogi powiatowe 337,55 km (52,25), w tym: 
 a) drogi powiatowe pozamiejskie - 312,095 km - (48,31) 
 b)drogi powiatowe w mieście Rawa Mazowiecka – 15,06 km (2,33) 
 c) drogi powiatowe w mieście Biała Rawska – 10,395 km (16,09) 
- drogi gminne 327,95 km (50,77) 
 a)miasto Rawa Mazowiecka 33,85 km  (5,24) 
 b) gmina Biała Rawska – 111,80 km (17,30) 
 c) gmina Cielądz – 35,28 km (5,46) 
 d) gmina Rawa Mazowiecka – 44,24 km (6,85) 
 e) gmina Regnów – 61,30 km (9,49) 
 f) gmina Sadkowice – 41,84 km (6,48) 
 
Wykonanie na drogach powiatowych w latach 2006 - 20 07 
(wykaz waŜniejszych robót) 
1. rok 2006 
a) droga 4105E Rosocha - Zuski 

− przebudowa drogi w m. Wołucza od km 3+616 do km 4+116 na dł. 500 m poprzez 
wyrównanie istniejącej podbudowy i wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – 
83587 zł 

− przebudowa drogi w m. Zuski od km 27+500 do 28+217 na dł. 717 m poprzez wykonanie 
podbudowy z kruszywa łamanego i wykonanie warstwy wiąŜącej oraz warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego – 224.620 zł  

b) droga 4101E Piekarowo – Biała R.awska  
− wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami w km 

7+160 do km 8+210 na dł. 1050 mb w m. Grzymkowice – 32.025 zł 
− wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami w m. 

Rzeczków od km 8+210 do 9+424 na dł. 1214 m – 54.486 zł 
c) droga 4102E Wilcze Piętki – Czesławin  

− wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w m Wilcze Piętki w km 2+674 do km 2+974 na dł. 
300 m – 48.545 zł, 

d) droga 4129E Kaleń  - Lubania  
− wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w m. Lubania w km 3+049 do km 3+519 na dł. 470 

m, oraz w km 3+569 do km 3+649 na dł. 80 m – 89.000 zł 
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e) droga 4302E Chociw – Cielądz  

− wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w m. Wisówka w km 1+676 do km 1+936 na dł. 216 
m – 34.952 zł 

f) droga 4121E Biała Rawska – Rylsk DuŜy 
− wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w km 0+960 do km 1+525 na dł. 565 m – 65.626 zł 

g) droga 4120E Biała Rawska – Regnów 
− wykonanie nakładki z betonu asfaltowego od km 3+390 do 4+040 na dł. 650 m oraz od km 

4+558 do 5+086 na dł. 528 m – 160.058 zł 
h) droga 4126E Stara Wieś – Szczuki 

− wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w m. Stara Wieś od km 0+619 do 0+679 na dł. 60 m 
oraz od km 0+819 do 0+957 na dł. 138 m – 16.029 zł 

− wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w m. Szczuki od km 4+379 do 4+456 na dł. 77 mb 
oraz od km 4+968 do 5+242 na dł. 274 m – 31.826 zł 

− wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami w m. 
Gośliny od km 2+035 do 2+930 na dł. 895 m  - 30.430 zł 

i) droga 4306E Wiechnowice – Lesiew 
− przebudowa drogi w m. Kazimierzów od km 15+628 do km 16+228 na dł. 600 m oraz od km 

17+370 do 17+770 na dł. 400 m poprzez wyrównanie istniejącej podbudowy i wykonanie 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  - 152.408 zł 

j) droga 4108E Rawa Mazowiecka – Wilkowice  
− wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami w m. 

Wałowice od km 2+550 do 3+100 na dł. 550 m – 26.950 zł  
− wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsja i grysami w m. 

Wojska Stara od km 7+570 do 8+000 na dł. 430 m – 21.070 zł 
− budowa chodnika w m. Wojska Stara od km 6+873 do 6+991 na dł. 118 m – 27.927 zł  

k) droga 4118E Pukinin – Mogielnica 
− wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsji i grysami w m. 

Turobowice od km 11+215 do 13+070 na dł. 1855 m – 99.985 zł, 
− budowa chodnika w m. Regnów – 480 m – 178.822 zł 

l) droga 4117E Ossowice-Kaleń 
− wykonanie nakładki z betonu asfaltowego – 260 m – 42.072 zł 

m) droga 4122E Biała Rawska – Nowe Miasto. 
− przebudowa drogi na odcinkach: 
� od km 5+418 do 5+918 na dł. 500 m (w m. Szwejki) 
� od km 13+729 do km 13+957 na dł. 228 m (m. Bujały) 
� od km 12+884 do km 13+013 na dł. 129 m (m. Kaleń) 
� od km 16+134 do 16+513 na dł. 379 m (m. Olszowa Wola) 
� od km 16+513 do km 16+874 na dl. 361 m 

Ogółem długość 1,47 km - 489997 zł w tym dofinansowanie  Ministra Transportu z rezerwy 
subwencji ogólnej w wysokości 230000 zł 
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n) budowa drogi do powiatowych terenów inwestycyjnych Rawskiej Strefy Przedsiębiorczości – 
zakończenie robót rozpoczętych w 2005 r. – 0,72 km - 2844981 zł , w tym dofinansowanie w 
ramach ZPORR z EFRR w wysokości  2133736 zł oraz BudŜetu Państwa  w wysokości 284498 
zł. 

 
Ogólna wartość projektu: 4.825.043 zł, w tym: 
dofinansowanie w ramach ZPORR z EFRR  3.331.192 zł 
BudŜetu Państwa        444.159 zł 
BudŜet Powiatu        666.238 zł 
 
2. rok 2007 
a) droga 4107E Gołyń – Julianów Lesiewski  

− wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami na dł. 
1800 m/ 41993 zł 

b) droga 4130E Broniew – Zaborze 
− wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami na dł. 

1162 m/ 31195 zł 
c) droga 4101E Piekarowo – Biała Rawska 

− wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zabytkowego drzewostanu  oraz wykonanie nowych 
nasadzeń w m. Grzymkowice - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej  

d) droga 411E Wałowice – Konopnica  
− wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zabytkowego drzewostanu oraz wykonanie nowych 

nasadzeń w m. śydowice - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

e) droga 4104E Biała Rawska – Babsk 
− wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zabytkowego drzewostanu oraz wykonanie nowych 

nasadzeń w m. Babsk- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Ogólna wartość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w wysokości: 61.652 zł. Ogólna wartość zadania: 83.065 zł. 

f) droga 4105E Rossocha – Zuski 
− przebudowa drogi na odc. Rosławowie – Pągów na dł. 1487 m/ 1008476 zł , dofinansowanie z 

rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 380000 zł. 
g) budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej ŁSSE w Rawie Mazowieckiej o dł. 595m/ 

206524 zł – I etap, dofinansowanie z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 100000 zł. 
 

KmD 

1.1.2. Wspieranie i monitorowanie działań na rzecz utworzenia dróg serwisowych wzdłuŜ drogi nr8  
 
W 2004 r. GDDKiA przystąpiła do opracowania koncepcji dostosowania drogi nr 8 do parametrów 
drogi ekspresowej. Z uwagi na duŜą ilość wypadków przebudowano skrzyŜowane z drogą nr 726 
wprowadzając sygnalizację świetlną. W ramach przebudowy skrzyŜowania Powiat Rawski włączył 
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się w budowę drogi dojazdowej wzdłuŜ drogi krajowej nr 8 od skrzyŜowania z drogą nr 726 w 
kierunku ul. Reymonta.  
Została wykonana koncepcja przebudowy drogi nr 8, z uwzględnieniem węzłów oraz dróg 
rokadowych, w której opiniowaniu powiat uczestniczył. 
Aktualnie GDDKiA zleciła wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy. 
Przewiduje się, Ŝe rozpoczęcie robót nastąpi w 2012. 
 

ArB 

1.2.1. Wydawanie opinii planów zagospodarowania przestrzennego 
 
Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 14.01.2004 r. między Starostą Rawskim a 
Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka i Białej Rawskiej oraz Wójtami Gmin Cielądz, Rawa 
Mazowiecka, Regnów i Sadkowice, zarządzeniem Starosty Rawskiego Nr 4/2004 z dnia 4.02.2004 
r. powołano Powiatową Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną jako organ doradczy Starosty i 
organów wykonawczych miast i gmin powiatu rawskiego w zakresie opiniowania projektów: 
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian tego studium, 
- planów oraz zmian tych planów, 
- analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, 
- innych opracowań studialno - projektowych dotyczących zagospodarowania przestrzennego. 
Zadanie realizowane jest na bieŜąco poprzez analizę i opiniowanie zmian w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu rawskiego. 

GG 

1.2.2. Budowa systemu Informacji Przestrzennej (SIP) na terenie powiatu rawskiego. 
 
W  2007 roku przeprowadzono modernizację operatu ewidencji gruntów na terenie 4 Obrębów 
gminy Rawa Mazowiecka. Na bieŜąco jest aktualizowana mapa numeryczna o opracowania 
przyjmowane do zasobu zarówno w treści warstw ewidencyjnych, sytuacji, uzbrojenia jak i ZUDP 
na terenie całego Powiatu. 

GG 
1.2.3. Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem mapy numerycznej. 
 
Na bieŜąco jest aktualizowana mapa numeryczna o opracowania przyjmowane do zasobu 
zarówno w treści warstw ewidencyjnych, sytuacji, uzbrojenia jak i ZUDP na terenie całego Powiatu 

1.2. Podejmowanie działań władz 
powiatowych i lokalnych w 
gminach, mających na celu 
określenie głównych potrzeb w 
zakresie opracowania systemu 
funkcjonalno - przestrzennego. 

GG 

1.2.3. Działania dostosowujące bazę ewidencji gruntów i budynków do katastru nieruchomości 
 
Na bieŜąco z terenu całego powiatu rawskiego prowadzone są zmiany wynikające z 
prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych oraz wycen 
nieruchomości wraz ze zmianami w mapie numerycznej, rejestrze gruntów i budynków oraz 
rejestrze cen. Ujawniane są zmiany wynikające z opracowań geodezyjnych przyjętych do zasobu. 

1.3. Opracowanie strategii lobbingu 
mającego na celu lepsze 
wykorzystanie walorów 
połoŜenia. 

RPI 

1.3.1. Działania związane z utworzeniem na obszarze powiatu centrum logistycznego  
 
Istnieją potencjalne moŜliwości utworzenia na terenie powiatu centrum logistycznego. Gruntami 
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pod inwestycje, którymi dysponują zarówno Powiat Rawski, jaki i Miasto Rawa Mazowiecka 
interesują się czasami przedstawiciele firm logistycznych. 
Do dnia dzisiejszego na terenach powiatowych nie utworzono centrum logistycznego, gdyŜ 
większe zainteresowanie terenami inwestycyjnymi wykazują firmy produkcyjne. 
Natomiast na gruntach miejskich rozpoczęła budowę, w okolicach skrzyŜowania ul. Białej oraz 
drogi nr  8, firma ProLogis 

RPI 

1.3.2. Wspieranie działań na rzecz utworzenia Portu Lotniczego dla Polski między Łodzią a 
Warszawą (Babsk) 

 
Działania na rzecz utworzenia Portu Lotniczego dla Polski między Łodzią a Warszawą (Babsk) 
podejmowane były przez władze Powiatu (razem z samorządami Podregionu Wschodniego 
Województwa Łódzkiego) juŜ od 2003 r.  
W latach 2003-2006 odbyło się wiele spotkań poświęconych lokalizacji portu lotniczego w tym 

rejonie. W projekt ten zaangaŜowani byli równieŜ: Prezydent Miasta Łodzi – Jerzy Kropiwnicki oraz 
Marszałek Województwa Łódzkiego – Stanisław Witaszczyk. Zdobył on poparcie rektorów 
państwowych uczelni Warszawy i Łodzi oraz parlamentarzystów Ziemi Łódzkiej. 
Przegotowano wówczas wyczerpujące materiały informacyjne, których celem było wykazanie 
trafności decyzji lokalizacyjnej w rejonie Babska. 
W maju 2005r. Urząd Lotnictwa Cywilnego zlecił hiszpańskiej firmie INECO przygotowanie analizy 
lokalizacji Centralnego Portu Lotniczego. Badaniu poddane zostało sześć lokalizacji: Modlin, 
Mszczonów, Sochaczew, Babsk, Radom i Wołomin. 
Dla potrzeb opracowania samorządy zaangaŜowane w projekt przekazały hiszpańskiej firmie 
wyczerpujące materiały informacyjne oraz dokumenty planistyczne. 
Rok później Urząd Lotnictwa Cywilnego uzyskał od firmy INECO opracowanie, z którego, na 
podstawie przedstawionych tam analiz, wynika Ŝe najlepszą lokalizacją lotniska jest Mszczonów. 
Dziś decyzja o budowie nowego portu lotniczego w Polsce oraz ewentualnej lokalizacji pozostaje 
w gestii rządu. 
W czerwcu 2008 r. Rada Powiatu Rawskiego przyjęła stanowisko, wspierające stanowisko władz 
samorządowych województwa łódzkiego i mazowieckiego, wyraŜone we wspólnym porozumieniu 
sygnowanym 17.01.2008r. 

1.4. Integracja sił i środowisk 
gospodarczych, politycznych i 
społecznych na rzecz 
tworzenia toŜsamości powiatu i 
budowy jego konkurencyjnej 
pozycji. 

RPI+OKS 

1.4.1. Wspieranie oraz organizacja imprez gospodarczych, kulturalnych i sportowych 
promujących powiat w środowisku lokalnym i na zewnątrz 

 
Corocznie Powiat wspiera finansowo organizację imprez kulturalnych, gospodarczych i 
sportowych. W 2006 roku Powiat Rawski organizował i współorganizował takie imprezy jak: VI Bal 
charytatywny, Spotkanie Wielkanoce, DoŜynki Powiatowe, Spotkanie Kapel i Zespołów Ludowych, 
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Przewodniczącej Rady Powiatu, 
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Starosty Rawskiego, Święto Edukacji 
Narodowej, Obchody Święta Niepodległości, Spotkanie Wigilijne.  
Powiat Rawski w 2007 roku wspierał finansowo imprezy sportowe (np. turnieje), gospodarcze i 
kulturalne (konkursy, przeglądy). Organizowane i współorganizowane były cykliczne imprezy tj. VII 
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Bal charytatywny, Spotkanie Wielkanocne, DoŜynki Powiatowe, Spotkanie Kapel i Zespołów 
Ludowych, Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Przewodniczącej Rady 
Powiatu, Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Starosty Rawskiego, Święto 
Edukacji Narodowej, Obchody Święta Niepodległości, Spotkanie Wigilijne 

RPI 

1.4.2. Promocja powiatu rawskiego na stronach internetowych 
 
Strona funkcjonuje od 4 maja 2001 r. pod nazwą www.powiatrawski.pl i jest na bieŜąco 
aktualizowana przez informatyka Starostwa. 
Od 2005 r. wraz z gminami powiatu rawskiego stworzono jeden portal pn. www.ziemiarawska.pl. 
Ponadto zgodnie z obowiązkiem ustawowym Starostwo prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej, w 
którym zamieszczane są na bieŜąco wszystkie informacje dotyczące prac Rady, Zarządu oraz inne 
wymagane prawem. 

RPI+OKS 

1.4.3. Nawiązywanie partnerskich kontaktów z zagranicą 
 
W roku szkolnym 2005/2006 grupa 15 uczniów Zespołu Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej wyjechała w ramach wymiany 
młodzieŜy do szkoły w Niemczech w powiecie BItterfeld. 
TakŜe w roku szkolnym 2005/2006 23 osobowa grupa uczniów ze szkoły Augsburgu w Niemczech 
gościła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej. 
W roku szkolnym 2005/2006 grupa młodzieŜy ze szkoły w Niemczech w ramach wymiany 
młodzieŜy gościła w Zespole Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej. 
TakŜe w tym samym roku szkolnym we wrześniu 20 osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej wyjechała w ramach wymiany do podobnej szkoły w 
Augsburgu w Niemczech. Natomiast w kwietniu odwiedziła Rawę 17 osobowa grupa uczniów ze 
szkoły w Augsburgu w Niemczech. 

OKS 

1.4.3. Aktualizacja bazy danych o twórcach ludowych działających w powiecie oraz wspieranie 
ich działalności. 

 
Powiat Rawski w 2006 roku dokonał aktualizacji bazy danych o twórcach ludowych. Na terenie 
Powiatu działają trzy zespoły ludowe: „Wspomnienie”, „Rawianie” i „Wilkowianie” oraz sześć osób 
zajmujących się twórczością ludową: Sujka Zofia i Słodka Janina – Haft , Szczepański Tomasz-
rzeźbiarz, Szymkowicz Ryszard – malarz, Pietrzak Krzysztof – kowalstwo artystyczne, Matysiak 
Czesław – rzeźbiarz. 
W 2007 roku udzielono wsparcia w wysokości 1.000 zł na organizację spotkania Kapel i Zespołów 
Ludowych, które odbyło się w Wilkowicach. 

Or 
1.5.1. Działania w ramach Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związku Powiatów 

Polskich i Konwentu Starostów Województwa Łódzkiego 
1.5. Rozwój ponadpowiatowych 

funkcji oraz umocnienie roli i 
znaczenia powiatu i jego stolicy 
na terenie historycznego Or 

1.5.2. Działania w ramach Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej 
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Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej powstało w grudniu 2005 r. W jego skład 
wchodzi Powiat Rawski oraz samorządy gminne z terenu  Powiatu Rawskiego. Jego pierwszym 
przedsięwzięciem było modernizacja 
i przystosowanie pomieszczeń  pod tworzony Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób 
niepełnosprawnych. 
Taki warsztat rozpoczął swoją działalność z początkiem roku 2006. 
Kolejnym przedsięwzięciem było przystąpienie do programu „Pegaz 2003” w ramach którego 
złoŜono wniosek  o zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Wniosek ten został 
w całości uwzględniony i Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 92.000 złotych. 
Z końcem 2007 roku zakupiono za kwotę 128.800 nowy samochód do przewozu osób 
niepełnosprawnych równieŜ przystosowany do przewozu wózków inwalidzkich. 
W dniu 19 stycznia 2007 roku Stowarzyszenie złoŜyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w 
ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego 2007 -2013. Wniosek został uzgodniony z samorządami gminnymi i 
obejmował realizację zadań drogowych na terenie Powiatu Rawskiego na kwotę 22 miliony 
złotych. 
Następnie przystąpiono do kolejnego przedsięwzięcia tj. budy w Rawie Mazowieckiej krytej 
pływalni. Ostatecznie zadanie to będzie realizowane nie w ramach Stowarzyszenia, a 
porozumienia Miasta Rawa Mazowiecka i Powiatu Rawskiego.  
W roku bieŜącym Stowarzyszenie zainicjowało szereg spotkań  z udziałem przedstawicieli 
Regionalnego Ośrodka EFS oraz dyrektorów placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych 
prowadzonych przez Powiat. Spotkania te miały na celu pomoc placówkom w sięganiu po środki 
unijne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Efektem tych działań było złoŜenie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach 
priorytetu IX – rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, w ramach następujących działań: 
- Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej w działaniu 9.1.2 -  Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania 
róŜnic w jakości usług edukacyjnych. Wniosek ten po pozytywnej ocenie formalnej nie uzyskał 
pozytywnej oceny merytorycznej. Natomiast pozytywną uzyskał podobny wniosek złoŜony 
przez władze miasta Rawa Mazowiecka. 

- ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej w działaniu 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego. Wniosek ten  uzyskał pozytywne oceny: formalną i merytoryczną.  

 

Or 1.5.3. Monitorowanie działań władz wojewódzkich i aktywne uczestnictwo w decyzjach mających 
wpływ na procesy rozwojowe w powiecie. 

obszaru ziemi rawskiej. 

OKS 

1.5.4. Coroczne opracowywanie i realizacja kalendarza imprez kulturalnych i sportowych w 
powiecie 

W 2006 roku opracowany został Kalendarz Imprez Kulturalnych i Sportowych odbywających się na 
terenie Powiatu Rawskiego. W ramach Kalendarzy Imprez Sportowych Szkolnego Związku 
sportowego i Ludowych Zespołów Sportowych odbyły się 94 imprezy sportowe w tym 2 
ogólnopolskie, 4 finały wojewódzkie, 17 imprez międzypowiatowych i 71 imprez powiatowych. 
Zgodnie z Kalendarzem Imprez Kulturalnych odbyły się wszystkie zaplanowane imprezy. 
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Zadania 

 
W 2007 roku takŜe opracowany został Kalendarz Imprez Kulturalnych i Sportowych odbywających 
się na terenie Powiatu Rawskiego. W ramach Kalendarzy Imprez Sportowych Szkolnego Związku 
sportowego i Ludowych Zespołów Sportowych odbyło się 88 imprez sportowych w tym 2 
ogólnopolskie, 4 finały wojewódzkie, 15 imprez międzypowiatowych i 67 imprez powiatowych. W 
2007 roku W ramach Kalendarza Imprez Kulturalnych odbyło się 8 imprez organizowanych przez 
Powiat, 19 imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu np. Powiatową 
Bibliotekę Publiczną w Rawie Mazowieckiej; Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej oraz Zespół Szkół-Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej i 12 imprez wspieranych przez Powiat nad 
którymi patronat sprawuje Starosta Rawski. 

OKS 

1.5.5. Podjęcie działań w celu utworzenia powiatowego centrum kultury 
 
Utworzony Punkt Informacji Turystycznej  dysponuje stałym dostępem do Internetu, który słuŜy 
wprowadzaniu danych do bazy portalu turystycznego www.iturysta.pl jak równieŜ jest źródłem 
informacji dla osób odwiedzających PIT. 
W 2007 roku prowadzone były działania w celu utworzenia powiatowego centrum kultury.  
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GG 
2.1.1. Współpraca z ARiMR w zakresie aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków 
 
Raz w roku, na zlecenie Agencji wydawana jest aktualizacje bazy danych ewidencji gruntów w 
postaci pliku SWDE (standardowa wymiana danych ewidencyjnych). 

OS 

2.1.2. Realizacja zalesień na gruntach nieprzydatnych do rolniczego wykorzystania. 
 
Ze względu na brak środków z budŜetu państwa oraz funduszu leśnego, zalesianie gruntów  
odbywa się w zasadzie tyko z dofinansowaniem  ze środków ARiMR – w 2006r  zalesionych 
zostało 1,30 ha  gruntów, 
w 2006r opracowane zostały (przy udziale środków WFOŚiGW oraz PFOŚiGW) plany urządzania 
lasów i inwentaryzacje stanu lasów nie stanowiących własności SP, na obszarze ponad 1100 ha. 
w 2007 zalesionych zostało 1,80 ha gruntów (z dofinansowaniem ze środków ARiMR) 

OS 

2.1.3. Wspieranie i uczestniczenie w działaniach róŜnych podmiotów zmierzających do 
integrowania rolników w grupy producenckie, równieŜ na bazie byłych spółdzielni.  

 
Z uwagi na wcześniejsze doświadczenia związane z niewielkim zainteresowaniem tworzeniem 
grup producenckich, podjęte zostały działania związane z promowaniem inicjatywy klastrowej. 
Przedsiębiorcy i producenci rolni z terenu powiatu rawskiego oraz pracownicy starostwa 
powiatowego w latach 2006-2007, brali udział w programie szkoleń promujących clustering 
(współpraca klastrowa w celu podniesienia konkurencyjności firm na danym terenie). Obecnie 
prowadzone są działania nad utworzeniem  klastra owocowo-warzywnego zrzeszającego 
producentów, przedsiębiorców, firmy branŜy  owocowo-warzywnej regionu skierniewicko – łowicko 
–rawsko-kutnowskiego  oraz samorządy z tego obszaru. 

OS+RPI 
2.1.4. Podjęcie działań w celu wyboru i promocji rawskiego regionalnego produktu spoŜywczego. 
 
Do końca roku 2007 nie udało się wybrać regionalnego produktu spoŜywczego. 
 

2. ZróŜnicowanie 
struktury 
gospodarczej  
Powiatu w 
oparciu o 
istniejące 
zasoby i 
tradycje oraz 
nowoczesne 
rodzaje 
działalności 
będące 
nośnikiem 
rozwoju 
gospodarczeg
o. 

2.1. Działania na rzecz rozwoju, 
modernizacji i restrukturyzacji 
rolnictwa 

OS+OB. 

2.1.5. Współpraca ze słuŜbami sanitarnymi i weterynarią w na rzecz produkcji bezpiecznej 
Ŝywności w ramach Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego 

 
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego utrzymuje bieŜącą współpracę zarówno 
z Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym, jak i Powiatowym Lekarzem Weterynarii. W 
marcu 2007 r. na Powiatowym Zespole Zarządzania Kryzysowego, Powiatowy Inspektor Sanitarny 
przedstawił ocenę zagroŜeń sanitarno - epidemiologicznych w powiecie rawskim. W marcu 2008 
roku - złoŜył informację nt. wybranych zagadnień higieny Ŝywności i Ŝywienia, a takŜe omówił 
sprawy epidemiologii w powiecie. Powiatowy Lekarz Weterynarii w marcu  2007 roku omówił 
szczegółowo zagroŜenia związane z chorobą niebieskiego języka u zwierząt. Ponadto 
poinformował zebranych o sytuacji weterynaryjnej w powiecie zwracając szczególną uwagę na 
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zasady zwalczania wirusa ptasiej grypy H5N1. W marcu br. przedstawił informację o stanie 
bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie. 
Z informacjami o bezpieczeństwie sanitarno-epidemiologicznym, jak i weterynaryjnym w powiecie 
rawskim, w pierwszym kwartale kaŜdego roku, zapoznawani są szczegółowo radni powiatu. 
Ocenić naleŜy, Ŝe współpraca z wymienionymi słuŜbami układa się bardzo dobrze. Zarówno 
Powiatowy Inspektor Sanitarny, jak i Powiatowy Lekarz Weterynarii biorą aktywny udział w pracach 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczy Starosta Rawski. 

RPI 

2.2.1. Działania na rzecz pozyskania inwestorów i wsparcia lokalnych jednostek gospodarczych 
przy wykorzystaniu instrumentów będących w gestii władz powiatowych i lokalnych. 

 
Od chwili powstania powiatu podejmowano działania zmierzające do zagospodarowania gruntów 
stanowiących mienie powiatu, połoŜonych w mieście Rawa Mazowiecka. Na części tych gruntów, z 
inicjatywy władz powiatu, Rząd RP ustanowił rawska podstrefę Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. 
W celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gruntów wybudowane zostały przez powiat drogi 
dojazdowe. 
W 2007r. wybudowano drogę o nawierzchni tłuczniowej do pozostałej części gruntów, 
udostępniając jednocześnie dojazd do FAM Cynkowanie Ogniowe. 

2.2. Mobilizacja kapitału lokalnego 
i pozyskanie inwestorów 
zewnętrznych. 

RPI 

2.2.2. Aktualizacja i realizacja Programu Promocji Powiatu Rawskiego. 
 
Obowiązywał „Ramowy Program Promocji Powiatu Rawskiego na lata 2007-2013”. Podejmowano 
m.in. następujące działania: 
1. zagadnienia mające wpływ na wizualizację powiatu, tj.: 
- przygotowano wiele gadŜetów z nadrukiem herbu Powiatu Rawskiego i danymi 

teleadresowymi przeznaczonych na pamiątki dla gości odwiedzających starostwo lub nagrody 
w róŜnorodnych konkursach, np.: kalendarze ścienne, kalendarzyki listkowe, kalendarze 
ksiąŜkowe, breloki do kluczy, kubki i filiŜanki z nadrukiem, płaskorzeźby srebrne z nadrukiem 
herbu; 

- zakupiono materiały biurowe z nadrukiem herbu powiatu oraz danymi teleadresowymi, tj.: 
koperty firmowe, papier firmowy, teczki firmowe, bloczki notesowe, długopisy z nadrukiem. 

2. Utrzymywano stałą współpracę z radiem, telewizją i prasą lokalną (komunikaty, wzmianki, 
notatki, dodatki specjalne) 

3. Realizowano standartowe czynności związane z organizacją i współorganizacją imprez z 
kalendarza imprez powiatowych: 

- organizacja powiatowego balu charytatywnego; 
- organizacja doŜynek powiatowych; 
- współudział przy organizacji obchodów świąt narodowych; 
- uczestnictwo w przygotowaniu prezentacji folkloru rawskiego podczas obchodów festiwalu 

muzyki ludowej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. 
4. Promocja powiatu podczas Miss Polonia Ziemi Łódzkiej 2007 
5. Podejmowano próby pozyskania inwestorów na powiatowe tereny inwestycyjne, które 

realizowano poprzez rozprowadzanie ofert inwestycyjnych, publikowanie reklam w 
czasopismach, aktualizację oferty na stronach internetowych. Prowadzono rozmowy z 
potencjalnymi inwestorami, prowadził korespondencję, pozyskiwał i przekazywał informacje 
dotyczące dostępności infrastruktury technicznej na tych terenach.  

6. Udział w Akcji Przejrzysta Polska 
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GG+RPI 

2.2.3. Działania na rzecz wykorzystania gruntów stanowiących mienie powiatu. 
 
Podejmowano próby pozyskania inwestorów na powiatowe tereny inwestycyjne, które realizowano 
poprzez rozprowadzanie ofert inwestycyjnych, publikowanie reklam w czasopismach, aktualizację 
oferty na stronach internetowych. Wydział prowadził rozmowy z potencjalnymi inwestorami, 
prowadził korespondencję, pozyskiwał i przekazywał informacje dotyczące dostępności 
infrastruktury technicznej na tych terenach. W roku 2007 przeprowadzono rozmowy z kilkoma 
inwestorami, co skutkuje zakupem terenów pod budowę zakładów produkcyjnych w ŁSSE 
(KINGSPAN). 
 

GG 

2.2.4. Prowadzenie działań na rzecz rozszerzenia na terenie powiatu Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. 

 
W latach 2006 i 2007,  nie prowadzono działań zmierzających do rozszerzenia na terenie powiatu, 
Łódzkiej Specjalnej  Strefy Ekonomicznej. 
W 2008 r. złoŜony został wniosek  nr GG.I.7001-2/08 z dnia 12.06.2008 r. o ustanowienie Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na powiatowych gruntach, zlokalizowanych na terenie miasta 
Rawa Mazowiecka, na nieruchomości o obszarze 6,3908 ha, składającej się z działek: 
- 308/19 obręb 4 – o pow. 0,8514 ha kompleks I’ 
- 308/34 obręb 4 -  o pow.5,5394 ha kompleks I. 
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OKS 

3.1.1. Analizowanie rynku pracy i promowanie kształcenia w poŜądanych zawodach oraz 
zbieranie opinii środowisk lokalnych w zakresie preferowanych kierunków kształcenia. 

 
Powiat Rawski prowadzi Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie 
Mazowieckiej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej, Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w 
Rawie Mazowieckiej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, szkołę podstawową, 
gimnazjum i zasadniczą szkołę zawodową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Rawie Mazowieckiej.  
Ponadto na terenie powiatu rawskiego działają szkoły niepubliczne prowadzone przez Zofię 
Malinowską-Maruszak i Adama Witczaka, Mirosława i Leszka Góreckich, Włodzimierza 
Kaźmierczaka. 
Dyrektorzy chcąc pozyskać jak największą liczbę uczniów starają się wprowadzać nowe atrakcyjne 
kierunki w uzgodnieniu z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatową Radą Zatrudnienia. Nie 
odnotowano niestety zapotrzebowania na odpowiednich absolwentów, które zgłaszaliby 
pracodawcy. 
W 2007 roku utworzono nową placówkę publiczną MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii w Rawie 
Mazowieckiej. We wrześniu 2007 roku połączono w zespół następujące powiatowe placówki 
oświatowe: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rawie Mazowieckiej i MłodzieŜowy 
Ośrodek Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej. Zespół nosi nazwę Zespół Placówek Specjalnych             
w Rawie Mazowieckiej. 

OKS 

3.1.2. Współpraca w organizacji Targów Edukacyjnych dla gimnazjalistów. 
 
W 2006 roku Powiat Rawski był współorganizatorem Targów Edukacyjnych dla gimnazjalistów. 
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu przygotował Informator o kierunkach kształcenia, jakie proponują 
szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Rawskiego. 
W 2007 roku odbyły się równieŜ Targi Edukacyjne. W Targach brały udział szkoły 
ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Rawskiego a takŜe szkoły reprezentujące inne powiaty. 

3. Rozwój 
kapitału 
ludzkiego i 
aktywizacja 
rynku pracy. 

3.1. Działania na rzecz 
dostosowania szkolnictwa 
zawodowego do potrzeb 
lokalnego i ponadlokalnego 
rynku pracy oraz 
wyrównywania szans 
edukacyjnych młodzieŜy. 

OKS+PUP 

3.1.3. Wspieranie rozwoju form kształcenia dla osób dorosłych 
 
Corocznie oferta edukacyjna jest modyfikowana o nowe kierunki kształcenia. Kierunki, które nie 
znajdują uznania w środowisku są likwidowane, natomiast wprowadzane są nowe, które konsultuje 
się z PUP. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację w wysokości 
ponad 200 tys. rocznie. 
W 2007 roku wpisano do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Zarząd 
powiatu Rawskiego Studium Logistyki „Forum” w Rawie Mazowieckiej oraz Technikum logistyki 
„Forum” w Rawie Mazowieckiej. TakŜe w 2007 roku szkoły niepubliczne otrzymały dotację w 
wysokości ponad 200 tys. rocznie. 
W 2006r. Powiatowa Rada Zatrudnienia pozytywnie opiniowała przekształcenia w następujących 
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szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Rawskiego: 
1. Likwidację Technikum Rolniczego i Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej. Kształcenie w zawodach: 
technik rolnik i technik ekonomista będzie prowadzone w Technikum Agrobiznesu, które zmieni 
nazwę na Technikum. 

2. Likwidację Technikum Urządzeń Sanitarnych, Technikum Technologii OdzieŜy, Technikum 
Technologii śywności, Technikum Budownictwa, Technikum Drogownictwa, Technikum 
Organizacji Usług Gastronomicznych, Technikum Handlowego i Technikum Ochrony 
Środowiska w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika w 
Rawie Mazowieckiej. Kształcenie w zawodach prowadzonych przez w/w Technika będzie 
realizowane w Technikum Mechanicznym, które zmieni nazwę na Technikum. 

3. Likwidację Technikum Hotelarskiego, Technikum Ogrodniczego i Technikum Handlowego w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Kształcenie w zawodach prowadzonych 
przez w/w Technika będzie realizowane w Technikum Ekonomicznym, które zmieni nazwę na 
Technikum. 

4. Likwidację Technikum dla Dorosłych i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 

5. Likwidację Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej dla Dorosłych 
z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. 

6. Likwidację Szkoły Zasadniczej Wielozawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół – Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. 

 
W 2007r. Powiatowa Rawa Zatrudnienia pozytywnie opiniowała przekształcenia  

w szkołach „FORUM” S.C. Rawa Mazowiecka, ul. Tadeusza Kościuszki 20: 
1. Utworzenie zaocznego 2-letniego Studium Logistyki „FORUM” dla Dorosłych, kierunek 

kształcenia: technik logistyki. 
2. Utworzenie zaocznego 1,5-rocznego Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „FORUM” dla 

Dorosłych, kierunek kształcenia: technik bezpieczeństwa i higieny pracy. 
3. Utworzenie zaocznego 2-letniego Studium Organizacji Reklamy „FORUM” dla Dorosłych, 

kierunek kształcenia: technik organizacji reklamy. 
4. Utworzenie zaocznego 4-letniego Technikum Logistycznego „FORUM” dla Dorosłych, kierunek 

kształcenia: technik logistyk. 
5. Utworzenie zaocznego 2-letniego Studium Techniki Biurowej „FORUM” dla Dorosłych, kierunek 

kształcenia: technik prac biurowych. 
 

W 2006r. i 2007r. odbyła się IV i V edycja Targów Edukacyjnych dla gimnazjalistów. 
Organizatorami Targów był: Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej; Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej oraz Wydział Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej.  

Celem Targów było zapoznanie uczniów III klas gimnazjów z powiatu rawskiego  
z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych. 

RPI 

3.1.4. Realizacja zadań inwestycyjnych poprawiających stan techniczny obiektów szkolnych i 
unowocześniających szkolną bazę sportową 

 
W 2006 r. wykonano prace temomodernizacyjne w Zespole Szkól Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 
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OKS 

3.1.5. Systematyczne prowadzenie programów stypendialnych dla młodzieŜy 
 
W 2005 roku Powiat Rawski pozyskał środki unijne z Europejskiego funduszu Społecznego na 
stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Rawski na rok 
szkolny 2005/2006 w wysokości 642.000 zł (stypendiami objęto 377 uczniów). 
W 2005 roku Powiat Rawski brał udział w unijnym projekcie „Nowa Szansa dla śaka” stypendia dla 
studentów z terenu Powiatu Rawskiego i pozyskał kwotę 42.828,75 zł (stypendiami objęto 30 
studentów). 
W 2006 roku Powiat Rawski pozyskał środki unijne z Europejskiego funduszu Społecznego na 
stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Rawski na rok 
szkolny 2006/2007 w wysokości 650.500 zł (stypendiami objęto 433 uczniów). 
W 2006 roku Powiat Rawski brał udział w unijnym projekcie „Nowa Szansa dla śaka” stypendia dla 
studentów z terenu Powiatu Rawskiego i pozyskał kwotę 36.720 zł (stypendiami objęto 25 
studentów). 

OKS 

3.1.6. Zainicjowanie działań zmierzających do utworzenia klas sportowych w szkołach 
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

 
W 2006 roku dwie szkoły z terenu Powiatu Rawskiego podjęły działania zmierzające do utworzenia 
klas sportowych w gimnazjach. 
Nie zostały utworzone klasy sportowe, poniewaŜ wiąŜe się to ze zbyt wysokimi kosztami na 
utrzymanie tego typu klas. 

OKS 

3.2.1. Wprowadzenie w szkołach Ponadgimnazjalnych szkolnych ośrodków kariery, zatrudnienie 
doradców zawodowych 

 
W  roku 2006 jest zatrudnionych dwóch metodyków w szkołach ponadgimnazjalnych tj. w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej oraz Zespole Szkół-
Centrum Edukacji zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej. 
W roku 2007 jest zatrudnionych takŜe dwóch metodyków w szkołach ponadgimnazjalnych               
tj. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej oraz Zespole 
Szkół-Centrum Edukacji zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej. 

3.2. Promocja działań na rzecz 
przygotowania młodzieŜy do 
wejścia na rynek pracy 

OKS 

3.2.2. Wspieranie działalności Szkolnych Klubów Europejskich w zakresie europejskich rynków 
pracy 

 
W szkołach prowadzonych przez Powiat Rawski działają szkole Kluby Europejskie. W 2006 roku 
uczniowie zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej 
laureaci Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej wyjechali w nagrodę do Brukseli. 
W 2007 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej 
byli laureatami konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej i wyjechali w nagrodę do Brukseli. 

3.3. Działania na rzecz promocji 
zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia i 
aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych 

PUP 

3.3.1.Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na promocję zatrudnienia z Funduszu 
Pracy i FS. 

Na rok 2006 na realizację promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia  
i aktywizację zawodową PUP w Rawie Mazowieckiej pozyskał środki finansowe  
w wysokości 2.222.100 zł, w tym w ramach: 



- listopad 2008 - 

� Algorytmu      - 1.206.300zł 
� Programu Regionalnego 50+    -      23.000zl 
� Programu Regionalnego INWESTOR   -      67.700zł 
� EFS Działanie 1.2 Projekt „Pierwszy krok” i 1.3 Projekt „Aktywny powrót na rynek pracy” 

na kontynuację z 2005r.     -      84.600zł 
� EFS Działanie 1.2 Projekt „Szansa dla młodzieŜy”   -    254.000 zł 
� EFS Działanie 1.3 „Rozwój zawodowy i przedsiębiorczość”  -    257.400zł 
� Rezerwa Ministra I „Pomoc naszym bezrobotnym” -    109.100zł 
� Rezerwa Ministra II „Pomoc naszym bezrobotnym”  -    220.000zł. 

 
W 2007r. PUP pozyskał kwotę 2.904.550 zł, w tym w ramach: 

� Algorytmu        - 
1.665.900 zł 

� EFS Działanie 1.2a „Szansa dla młodzieŜy”   -   185.100 zł 
� EFS Działanie 1.3a „Rozwój zawodowy i przedsiębiorczość” -   258.400 zł 
� Regionalny program „Kuźnia 2007”    -   202.900 zł 
� Regionalny program „Porządki 2007”   -     24.100 zł 
� Rezerwa Ministra „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe” -   134.600 zł 
� Rezerwa Ministra „Praca dla Młodych – Dobry Start”  -   163.550 zł 
� Rezerwa Ministra „Wspieranie pracodawców w tworzeniu miejsc pracy” -   270.000 zł 

 

PUP 

3.3.2. Wypracowanie wspólnie z PUP priorytetów działań mających na celu zmniejszenie 
bezrobocia. 

 
W 2007r. Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej opracował Powiatowy Program 

Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2010. Określa on 
cele i zadania w zakresie aktywizacji i podtrzymywania zdolności pracy osób bezrobotnych 
realizowane w imieniu Starosty Rawskiego przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Rawie Mazowieckiej. Program zawiera równieŜ zamierzenia dotyczące wspierania lokalnego 
rynku pracy usługami i instrumentami przeciwdziałania bezrobociu za pomocą środków Funduszu 
Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Opracowany program poprzedzony został analizą lokalnego rynku pracy dokonaną  
w oparciu o badania ankietowe i sondaŜowe lokalnych pracodawców. Przy opracowaniu 
korzystano równieŜ z Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategii Rozwoju  
na lata 2007-2013, Krajowej Strategii Zatrudnienia na lata 2007-2013, Regionalnego Panu Działań 
na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Łódzkim w roku 2007 oraz innych dokumentów 
opracowanych pod potrzeby rozwoju lokalnego rynku pracy. 
 

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 
2007-2010 oparty jest na dwóch celach strategicznych: 
I. Zwiększenie roli i ukierunkowanie usług oraz instrumentów rynku pracy na kształtowanie  

i stymulowanie poŜądanych zjawisk na lokalnym rynku pracy  
II. Dostosowanie pracy urzędu do wymogów i standardów unii europejskiej poprzez: 

• Poprawa jakości świadczonych usług, 
• Zwiększenie udziału pracowników w edukacji ustawicznej, 
• Rozszerzenie partnerów do współpracy w zakresie promocji zatrudnienia. 

Do osiągnięcia celów strategicznych wytyczone zostały cele operacyjnych i działania do realizacji 
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w róŜnych obszarach.  
W ramach I celu strategicznego postawiono następujące cele operacyjne i podjęto 

działania w obszarach tematycznych: 
1. Zwiększenie poziomu zatrudnienia ludzi młodych do 25 roku Ŝycia. 
2. Ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn. 
3. Wspieranie procesów integracji i adaptacji zawodowej osób w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy. 
4. Wspieranie samozatrudnienia - rozwoju przedsiębiorczości. 
5. Wspieranie pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy. 
6. Budowa systemu edukacji i kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy. 

W ramach II celu strategicznego podjęto niezbędne działania w następujących obszarach 
tematycznych: 

1. Poprawa jakości świadczonych usług. 
2. Zwiększenie udziału pracowników w edukacji ustawicznej. 
3. Rozszerzenie współpracy z partnerami rynku pracy. 

PUP 

3.3.3. Pozyskiwanie do współpracy coraz większej liczby pracodawców oraz stały monitoring ich 
potrzeb. 

 
W 2006r. pozyskano do współpracy 22 nowe zakłady pracy, pośrednicy odbyli 1058 

kontaktów z pracodawcami, w tym 672 wizyty w zakładach. W okresie 2006r. PUP dysponował 
1893 ofertami pracy. Najwięcej ofert pracy pochodziło z sektorów: działalność produkcyjna, 
działalność usługowa, handel hurtowy i detaliczny, hotele i restauracje, budownictwo, edukacja. 

W 2007r. pozyskano do współpracy 36 nowych pracodawców. Pośrednicy odbyli 1132 
kontaktów z pracodawcami, w tym 521 wizyt w zakładach pracy. W okresie 2007r. PUP 
dysponował 2361 ofertami pracy. Najwięcej ofert pracy pochodziło z sektorów: przetwórstwo 
przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, transport, gospodarka magazynowa i łączność, obsługa 
nieruchomości oraz budownictwo.  

W celu oceny i analizy lokalnego rynku pracy opracowano Raport półroczny i Raport 
Roczny z Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŜkowych. Wykonanie Raportu rocznego 
zostało poprzedzone badaniem sondaŜowym podaŜy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz 
badaniem sondaŜowym popytu na pracę wśród pracodawców z terenu powiatu rawskiego.  

PUP 

3.3.4. Działania na rzecz utrzymania istniejących miejsc pracy 
 
W 2007r. 4 następujące firmy zgłosiły zamiar przeprowadzenia zwolnienia grupowego: 
1) Telekomunikacja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18 – zwolnienie miało 

obejmować 2.700 pracowników w skali kraju, 
2) Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej ul. Solidarności 2a – zgłosił 

zwolnienie 8 pracowników, 
3) Agencja Ochrony Mienia i Osób SURMA w Warszawie, ul. BieŜuńska 1 – zwolnienie 

obejmowało 19 pracowników, w tym 10 pracowników ochrony i 9 pracowników 
administracyjno-biurowych, 

4) PKO Bank Polski w Warszawie ul. Puławska 15 – zwolnienie miało obejmować 3.170 
pracowników w skali kraju.  

Na terenie powiatu rawskiego Telekomunikacja Polska S.A. zatrudniała 1 pracownika i 
zgłosiła zawarcie z nim dobrowolnego porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika. 
 W firmie Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. PUP w Rawie Mazowieckiej przeprowadził 
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spotkanie informacyjne ze zwalnianymi pracownikami, w okresie wypowiedzenia na bieŜąco 
informował o aktualnych ofertach pracy i sytuacji na lokalnym rynku pracy, przeprowadził 
rejestrację zwalnianych osób na terenie firmy, kilku pracowników objęto szkoleniami zawodowymi i 
podjęli pracę w innej firmie. 
 W firmie SURMA Agencja Ochrony Mienia i Osób zwolnienie dotyczyło 1 pracownika z 
terenu powiatu rawskiego. Przeprowadzono z tą osobą rozmowę informacyjną na terenie PUP, 
poinformowano o usługach i instrumentach jakie Urząd moŜe jej zaproponować, o ofertach pracy i 
rodzajach szkoleń zawodowych, w o których mogłaby uczestniczyć. Ze względu na posiadanie 
gospodarstwa rolnego powyŜej 2 ha przeliczeniowych osoba ta nie zarejestrowała się w PUP.  

W odpowiedzi na zapytanie dot. ilości zwalnianych pracowników z terenu powiatu 
rawskiego PKO Bank Polski Oddział 1 w Rawie Mazowieckiej poinformował, iŜ planowane 
zwolnienia w 2007r. nie będą dotyczyły pracowników z tego Oddziału. 

PUP 

3.3.5. Promocja i wspieranie samozatrudnienia wśród bezrobotnych i tworzenia miejsc pracy w 
istniejących jednostkach gospodarczych. 

 
W okresie 2006r. udzielono 43 osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej, w tym 8 osób z projektu EFS z Działania 1.2 i 20 osób z projektu EFS z 
Działania 1.3 (w tym 2 dotacje w ramach kontynuacji projektu z 2005r.).  
W 2007r. udzielono 40 osobom jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w 
tym 4 osoby z projektu EFS z Działania 1.2 i 14 osób z projektu EFS z Działania 1.3). 
 W 2006r. zawarto 16 umów z pracodawcami o refundację kosztów wyposaŜenia lub 
doposaŜenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych na utworzenie 25 nowych miejsc pracy. 
 W 2007r. zawarto 24 umowy z pracodawcami o refundację kosztów wyposaŜenia lub 
doposaŜenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych na utworzenie 58 nowych miejsc pracy. 

PUP 

3.3.6. Szkolenia i przekwalifikowania zawodowe osób bezrobotnych pod potrzeby rynku pracy 
 
W analizowanym okresie ze szkoleń skorzystało 439 osób bezrobotnych w tym w 2006r. 203 
osoby: w ramach szkoleń indywidualnych uczestniczyło 58 osób posiadających zapewnienie 
pracodawcy o moŜliwości zatrudnienia po ukończeniu szkolenia lub podejmujących własna 
działalność gospodarczą oraz 145 osób skierowano na szkolenia grupowe W 2007r. skierowano 
236 osób bezrobotnych, w tym na szkolenia indywidualne 46 osób i 190 osób skorzystało ze 
szkoleń grupowych.. Tematyka szkoleń grupowych wybierana była zgodnie z zapotrzebowaniem 
pracodawców i wyników badań ankietowych osób bezrobotnych. Szkolenia grupowe organizowane 
były o następującej tematyce: 
- Prawo jazdy kat. C 
- Prawo jazdy kat. C+E  
- Prawo jazdy kat. D 
- Spawanie w osłonie argonu metodą Mig i Mag 
- Spawanie w osłonie argonu metodą Tig 
- Obsługa suwnic i Ŝurawi 
- Magazynier z obsługą wózków jezdniowych 
- Obsługa wózków jezdniowych 
- Podstawy obsługi komputera 
- Kurs przygotowujący do egzaminu na licencję I-go stopnia pracownika ochrony fizycznej 
- Obsługa kas fiskalnych 
- Kurs dokształcający kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy 
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- Księgowość komputerowa 
- Kadry i płace 
- Kasjer - sprzedawca 
- Kurs doskonalący w zawodzie szwaczka 
- Jak rozpocząć i prowadzić własną działalność gospodarczą? 
- Własna firma. 

PUP 

3.3.7. Stosowanie szerokiego wachlarza usług i instrumentów rynku pracy 
 
Zadania zmierzające do ograniczenia bezrobocia oraz łagodzenia jego skutków PUP realizował 

wykorzystując usługi i instrumenty finansowane z Funduszu Pracy, rezerw znajdujących się w 
dyspozycji ministra, uzyskanych w wyniku realizacji programów regionalnych oraz pozyskanych 
dodatkowo przez PUP funduszy unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W analizowanym okresie zaktywizowano 1427 osób bezrobotnych, w tym w 2006r. 687 osób, a w 
2007r. 740 osób. Aktywizacja bezrobotnych w latach 2006-2007 przedstawiała się następująco: 
• prace interwencyjne – 55 osób, 
• roboty publiczne – 72 osoby, 
• staŜe zawodowe – 643 osoby, 
• zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy – 84 

osoby, 
• podjęcie działalności gospodarczej w wyniku uzyskania jednorazowych środków na ten cel -  88 

osób,  
• szkolenia - 439 osób, 
• przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – 21 osób, 
• zwrot kosztów przejazdu do pracy – 19 osób, 
• refundacja składki KRUS – 6 osób. 

 
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą skorzystać z dodatkowych usług rynku pracy w 

ramach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu 
pracy i z usług EURES.  
W 2006r. z indywidualnego poradnictwa zawodowego skorzystało 658 osób bezrobotnych, w 

ramach poradnictwa grupowego doradca zawodowy przeprowadził z 349 osobami bezrobotnymi 
zajęcia warsztatowe z zakresu poznania samego siebie, podejmowania decyzji zawodowych i 
planowania rozwoju zawodowego oraz kształcenia umiejętności pozazawodowych, 
autoprezentacji, technik poszukiwania pracy.. Ponadto udzieli 964 informacji indywidualnych. 
Tematyka tych informacji dotyczyła głównie zagadnień związanych ze szkoleniami, metodami 
poszukiwania pracy, uprawnieniami zawodowymi, zasadami redagowania aplikacji oraz ofertami 
pracy. 
W 2007r. indywidualnym poradnictwem zawodowym doradca zawodowy objął 774 osoby 

bezrobotne, w grupowym poradnictwie uczestniczyło 408 osób bezrobotnych, a z informacji 
indywidualnych skorzystało 879 osób. 
W ramach udzielania pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracz Lider Klubu Pracy przeprowadzał 
zajęcia aktywizujące „Metody aktywnego poszukiwania pracy”, spotkania informacyjno-
szkoleniowe „Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy” przeznaczone dla absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych oraz zajęcia aktywizujące „Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy”. W 
2006r. z usług Lidera Klubu Pracy skorzystało 341 osób, a w 2007r. 400 osób bezrobotnych i 
poszukujących pracy. 
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Cele strategiczne Cele operacyjne 

Wydział 
odpowiedzialny 
za wykonanie 

sprawozdania z 
realizacji strategii 

Zadania 

GG 
4.1.1. Zbieranie i przepływ informacji dotyczących infrastruktury technicznej w powiecie i gminach 4.1. Wspieranie działań władz 

lokalnych w gminach w 
zakresie negocjacji z 
indywidualnymi gestorami 
sieci. 

GG 

4.1.2. BieŜące działania, w miarę pojawiających się potrzeb, wspierające kontakty uŜytkowników 
z gestorami sieci 

 
W miarę pojawiania się potrzeb w tym zakresie podejmowano kontakty z gestorami sieci 
(gazownia, zakłady energetyczne, zakłady gospodarki komunalnej, itp.) ustalając moŜliwości 
techniczne uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną. 
 

Or 
(stowarzyszenie 
Rozwoju Ziemi 

Rawskiej) 
+ RPI 

4.2.1. Rozpoznawanie wraz z samorządami lokalnymi moŜliwości pozyskania pozabudŜetowych 
środków finansowych z funduszy pomocowych UE i środków organizacji i funduszy 
krajowych oraz podjęcie działań w celu ich uzyskania 

4. Zagospodarow
anie 
infrastrukturaln
e Powiatu 
adekwatne do 
potrzeb 
jednostek 
gospodarczych 
i ludności. 

 
4.2. Pozyskanie we współpracy z 

samorządami lokalnymi 
pozabudŜetowych środków 
na realizację inwestycji z 
zakresu infrastruktury 

KmD+RPI 

4.2.2. Przeprowadzenie analiz moŜliwości współuczestnictwa ludności w finansowaniu niektórych 
projektów inwestycyjnych 

 
W dniu 28 lipca 2005r. Sejm przyjął ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 
05.169.1420), która reguluje zasady i tryb współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego 
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Do dnia dzisiejszego nie było moŜliwości skorzystania z partnerstwa w realizacji projektów 
inwestycyjnych. 
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Cele strategiczne Cele operacyjne 

Wydział 
odpowiedzialny 
za wykonanie 
sprawozdania 

z realizacji 
strategii 

Zadania 

OS 

5.1.1. Wspieranie działań związanych z modernizacją i rozbudową urządzeń słuŜących ochronie 
środowiska 

 
w 2006 r. wydane zostało  15 opinii o celowości realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony 
środowiska; 
- przy udziale środków PFOŚiGW  (11 542 zł) wykonano kolejny etap termomodernizacji budynku 

Starostwa Powiatowego przy pl. Wolności 1 
w 2007r  wydano 20 opinii  o celowości realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska; 
- przy udziale  środków PFOŚiGW (5805 zł) zrealizowano kolejny etap termomodernizacji budynku 

Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 5; 
- ze  środków PFOŚiGW  (20 000 zł) dofinansowane zostały prace związane z uporządkowaniem 

rzeki Rylki  realizowane przez Urząd Miasta Rawa Mazowiecka  
 

OS 

5.1.2. Realizacja Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu 
Rawskiego 

 
W 2007 r. opracowany został i przyjęty przez Radę Powiatu Rawskiego, raport z realizacji Programu 
Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu rawskiego za lata 2004-2006. 

5. Wzmocnienie 
ekosystemu 
Powiatu w celu 
wykorzystania 
walorów 
środowiska dla 
rozwoju 
gospodarczeg
o i poprawy 
warunków 
Ŝycia 
mieszkańców 
Powiatu. 

5.1. Poprawa stanu środowiska w 
Powiecie 

OS 

5.1.3. Wspieranie działań związanych z powiększaniem terenów zielonych na terenie powiatu. 
 
w 2006 r. ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej  
dofinansowane zostały przedsięwzięcia: 
- zadrzewienie terenów osiedlowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka, na kwotę 5000 zł 

(realizowane przez RM Sp-nię Mieszkaniową) 
- urządzenie terenów zielonych wokół kościoła i na cmentarzu w Sierzchowach, na kwotę 3000 zł 

(realizowane przez Parafię Rzym.- Katolicką w Sierzchowach)  
w 2007 r. ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej  
dofinansowane zostały przedsięwzięcia: 
- zadrzewienie terenów osiedlowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka, na kwotę 5000 zł 

(realizowane przez RM Sp-nię Mieszk. W Rawie Mazowieckiej) 
- zadrzewienie terenu osiedla Tomaszowska  w Rawie Mazowieckiej, na kwotę 5000 zł 

(realizowane przez RTBS w Rawie Mazowieckiej) 
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz dokonanie nowych nasadzeń przez drogach  na 

terenie miasta Rawa Mazowiecka, na kwotę 5000 zł (realizowane przez Urząd Miasta Rawa 
Mazowiecka) 

- urządzenie terenów  zielonych wokół zb. wodnego w Sierzchowach, na kwotę 3000 zł 
(realizowane przez Gminę Cielądz); 
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- nasadzenie drzew i krzewów wokół kościoła w Boguszycach, na kwotę 5000zł (realizowane przez 
Parafię Rzym.- Katolicka W Boguszycach); 

pielęgnacja drzewostanu w zabytkowych alejach przy drogach powiatowych, na kwotę 24552 zł 
(realizowane przez Zarząd Powiatu z udziałem środków WFOŚiGW- koszt całego zadania 122760 
zł). 

OS 

5.1.4. Współdziałanie i wspieranie akcji związanych z promowaniem proekologicznych zachowań. 
 
w 2006r przeprowadzona została akcja Sprzątanie Świata 2006 w powiatowych placówkach 
oświatowych (ok. 680 uczniów  brało udział w akcji) 
w 2007r.  przeprowadzono akcję Sprzątanie Świata 2006 w powiatowych placówkach oświatowych    
(z udziałem ok. 600 uczniów), 
- zorganizowano spotkanie z przedstawicielami WFOŚiGW dla samorządów i przedsiębiorców z 

terenu powiatu 

KmD 

5.2.1. Kontynuowanie działań związanych z remontem kolejki wąskotorowej 
 
Na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Rawskim a Fundacją Polskich Kolei 
Wąskotorowych infrastruktura Rogowskiej Kolei Wąskotorowej zarządzana jest przez Fundację. 
W roku 2007 prowadzone były prace polegające na bieŜącym utrzymaniu taboru i torowiska 
 

OKS 

5.2.2. Współdziałanie z samorządami lokalnymi w celu pełniejszego wykorzystania i promocji juŜ 
istniejących obiektów sportowo - rekreacyjnych. 

 
Realizacja Kalendarzy Imprez Sportowych SZS i LZS w obiektach sportowo-rekreacyjnych na terenie 
całego Powiatu. Organizacja Ogólnopolskich Turniejów Piłki Siatkowej: Juniorek o „Puchar Starosty 
Rawskiego” i Juniorów o „Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu”. 
W 2007 roku  zostały zorganizowane podobne turnieje. Ponadto w Białej Rawskiej został rozegrany 
finał wojewódzki Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym w kategorii kadet- junior. 
 

5.2. Rozwój bazy turystycznej 
pozwalający na pełniejsze 
wykorzystanie walorów 
turystycznych Powiatu. 

OKS 

5.2.3. Podjecie działań w celu wytyczenia i utworzenia szlaku turystycznego biegnącego przez 
najatrakcyjniejsze pod względem turystycznym tereny powiatu oraz budowy ścieŜek 
rowerowych na fragmentach tego szlaku 

 
Powstał 1 nowy obiekt infrastruktury turystycznej w mieście w postaci szlaku turystycznego (ścieŜki 
rowerowej), słuŜący uprawianiu turystyki rowerowej. ŚcieŜka rowerowa o długości 838 m łączy park 
miejski usytuowany w centrum Miasta, przy ulicy Fawornej z tamą na zalewie „Tatar”.  
Podejmowane były działania w celu utworzenia szlaku turystycznego biegnącego przez 
najatrakcyjniejsze pod względem turystycznym tereny powiatu. 
 

5.3. Wykreowanie powiatu 
rawskiego jako regionu 
atrakcyjnego turystycznie 

OKS 

5.3.1. Rozszerzenie działalności Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej 
 
Powiat Rawski jest członkiem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Od 
2003 roku przy Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu działa Punkt Informacji Turystycznej- prowadzony 
przez Pana Krzysztofa Gawota. PIT dysponuje stałym dostępem do Internetu.  
W 2007 roku w ramach działalności PIT-u udzielono 98 informacji na temat bazy noclegowej, 



- listopad 2008 - 

punktów gastronomicznych, zabytków, imprez kulturalnych i sportowych, sieci szkół. 
 

OKS 

5.3.2. Opracowanie przewodnika turystycznego powiatu rawskiego 
 
W 2006 roku wydany został przewodnik Województwa Łódzkiego, w którym zamieszczono 
najwaŜniejsze i najatrakcyjniejsze miejsca i zabytki Powiatu Rawskiego. 
W 2007 roku opracowany został przewodnik turystyczny po powiecie. W kolejnych latach planowane 
jest wydanie tego przewodnika. 
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Cele strategiczne Cele operacyjne 

Wydział 
odpowiedzialny 
za wykonanie 
sprawozdania 

z realizacji 
strategii 

Zadania 

PCPR 

6.1.1. Prowadzenie działań w zakresie pomocy społecznej mających na celu weryfikację osób 
rzeczywiście wymagających pomocy oraz moŜliwości jej zapewnienia. 

 
Zadanie to realizowane jest przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. PCPR współpracuje 
w tym zakresie z ośrodkami pomocy społecznej. Osoby wymagające pomocy objęte są przez OPS-y 
róŜnego rodzaju formami pomocy . Pracownicy socjalni stale monitorują środowiska a szczególności 
rodziny patologiczne i niezaradne Ŝyciowo, kontrolując celowość przyznanej pomocy i właściwe 
gospodarowanie przyznanymi środkami.  
 

PCPR 

6.1.2. Prowadzenie działań mających na celu pozyskanie prywatnych sponsorów wspierających 
pomoc społeczną 

 
Pracownicy pomocy społecznej pozyskują sponsorów przy organizowaniu róŜnego rodzaju spotkań, 
imprez, wyjazdów dla podopiecznych. 
 Pozyskiwanie mebli, odzieŜy, Ŝywności od sponsorów dla rodzin  znajdujących się w trudnej sytuacji 
bytowej.  
Finansowanie przez sponsorów paczek  Ŝywnościowych na święta. 
 

PCPR 

6.1.3. Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej. 
 
PCPR ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu.  Informujemy o 
moŜliwościach skorzystania z róŜnych form pomocy . Wspieramy  w organizowaniu róŜnego rodzaju 
imprez, wyjazdów. 
Powiat utrzymuje pomieszczenia, w których prowadzona jest rehabilitacja przez Stowarzyszenie 
Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”. 
 

PCPR 

6.1.4. Aktualizacja i realizacja programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
 
W roku 2006 został opracowany i przyjęty do realizacji przez Radę Powiatu Rawskiego Powiatowy 
Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Realizacja programu przewidziana jest na lata 
2006-2011. Program ten realizowany jest zgodnie z harmonogramem tj. aktywizowanie zawodowe i 
społeczne osób niepełnosprawnych i ich rodzin, stwarzanie warunków w zakresie dostępu do 
rehabilitacji leczniczej, zawodowej, społecznej oraz edukacja osób niepełnosprawnych, 
wyrównywanie szans w zakresie poprawy warunków Ŝycia osób niepełnosprawnych, wykorzystanie 
lokalnego  potencjału w procesie integracji osób niepełnosprawnych. 

6. Poprawa 
warunków 
Ŝycia 
mieszkańców. 

6.1. Poprawa sytuacji ludności 
znajdującej się w 
najtrudniejszej sytuacji 
Ŝyciowej. 

ZPS 
6.1.5. Prowadzenie działań na rzecz utworzenia stacjonarnej, całodobowej placówki świadczącej 

opiekę nad ludźmi starymi, samotnymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. 
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W roku 2006, do połowy 2007r., funkcjonował w strukturze SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej Oddział , 
Dla Przewlekle Chorych zapewniający opiekę osobom starszym , wymagającym hospitalizacji. 
JednakŜe z uwagi na niespełnienie przez SP ZOZ wymagań NFZ, w zakresie kadrowym i 
infrastrukturalnym, NFZ nie przedłuŜył kontraktu na świadczenia zdrowotne realizowane w tym 
oddziale. Dlatego teŜ został on zlikwidowany. 
 

PCPR+PUP 

6.1.6. Współpraca w zakresie organizacji prac uŜyteczności społecznej dla osób długotrwale 
korzystających z pomocy społecznej 

 
W latach 2006 – 2007 ze względu na brak zapotrzebowania nie organizowano prac społecznie 
uŜytecznych. W celu aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych organizowane były roboty publiczne, 
na które kierowane były osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W analizowanym 
okresie skierowano na tę formę aktywizacji 72 osoby bezrobotne, w tym w 2006r. 36 osób i w 2007r. 
równieŜ 36 osób.  
 

PCPR 

6.1.7. Zabezpieczenie mieszkań osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 
rodziny zastępcze. 

 
Wygospodarowane zostały  pomieszczenia w budynku internatu Zespołu  Szkól Ponadgimnazjalnych 
w Białej Rawskiej.  
Realizacja zadania 2008-2009r. 
 

ZPS 

6.2.2. Aktualizacja i realizacja „Programu przeciwdziałania patologii społecznej – narkomanii w 
powiecie rawskim” 

 
1. Udostępnienie moŜliwości konsultacji specjalistycznej dla ośrodków pomocy społecznej z terenu 
Powiatu Rawskiego z zakresu przeciwdziałania narkomanii przez zatrudnionego w PCPR   
psychologa – specjalisty psychoterapii uzaleŜnień. 
2. MoŜliwość kierowania przez policję osób podejrzanych o przestępstwa związane z narkotykami do 
psychologa PCPR. 
3. Stała współpraca z Poradnią Leczenia UzaleŜnień w Rawie Mazowieckiej w zakresie kierowania 
do terapii osób z rozpoznaniem uzaleŜnienia od substancji psychoaktywnych. 
4. Współpraca z Zespołem Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika 
w Rawie Maz. w zakresie pogadanek i profilaktyki uzaleŜnień dla uczniów szkoły. Stała współpraca           
z psychologiem i pedagogiem szkolnym. 
 

6.2. Przeciwdziałanie wraz z 
PCPR, GOPS, MOPS, Policją, 
placówkami oświatowymi i 
medycznymi patologii 
społecznej wśród młodzieŜy. 

PCPR 

6.2.3. WdroŜenie zadań zawartych w programie „Tworzenie systemu wsparcia dla osób i rodzin w 
kryzysie”. 

 
Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
W 2007r. z pomocy ośrodka skorzystało   5 osób.   W zakres pomocy ośrodka wchodzi udzielanie 
schronienia dla osób doznających przemocy domowej a takŜe pomoc psychologiczna i prawna.  
Planowano powiększenie OIK o dodatkowe pomieszczenia ale z uwagi na brak moŜliwości 
lokalowych  zadanie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie. 
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Pomoc psychologiczna 
Konsultacje psychologa  w 2007r. dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach Ŝyciowych. 
Przyjętych zostało 85 osób, co przekłada się na 369 sesji terapeutycznych.   
Konsultacje prawnika dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach Ŝyciowych.  
 
Pomoc socjalna organizowana przez pracowników socjalnych 
Ścisła współpraca z pracownikami ośrodków  pomocy społecznej, kuratorami sądowymi, policją, 
PUP, szkołami, poradniami. Pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych i innych waŜnych bytowych. 
 

ZPS 

6.3.1. Opracowanie i realizacja wspólnie z placówkami ochrony zdrowia, oświatowymi, oraz Stacją 
Sanitarno – Epidemiologiczną programów zdrowotnych skierowanych do róŜnych środowisk 
oraz grup wiekowych w zakresie promocji zdrowia i zmniejszenia ryzyka występowania chorób 
cywilizacyjnych 

 
W dniu 10 września 2007 r. pomiędzy Powiatem Rawskim a SPZOZ w Rawie Mazowieckiej zawarto 
Umowę nr 181/2007 o udzielenie SPZOZ-owi dotacji w wysokości 13.394 zł. na  realizację 
Powiatowego Programu Profilaktyki Chorób Układu KrąŜenia – Nadciśnienie Tętnicze – II edycja. 
Zgodnie z umową  i załączonym Programem SPZOZ zobowiązał się do przeprowadzenia badań 
profilaktycznych max. 260 osób, mieszkańców powiatu rawskiego w przedziale wiekowym 35-55 lat, 
w terminie do dnia 12 października 2007 r. Badania przeprowadzano w Przychodni Rejonowo-
Specjalistycznej w Rawie Maz.  przy ul. Niepodległości 8 w terminie 24 IX – 12 X ( 7 dni). W ramach 
programu przebadano 94 osoby. Za przebadanie tych osób przekazano SPZOZ-owi kwotę 4 .636,10 
zł. 
Ponadto w ramach realizacji „Powiatowego Programu  Przeciwdziałania Patologii Społecznej –
Narkomanii w Powiecie Rawskim”  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  był współorganizatorem 
konferencji nt. problemu narkomanii w Powiecie Rawskim.  
 

ZPS 

6.3.2. Wspieranie i podejmowanie działań mających na celu pozyskanie nowoczesnego sprzętu i 
aparatury medycznej. 

 
W ramach zadania w 2007 roku zakupiono dla potrzeb SPZOZ ambulans sanitarny Volkswagen typu 
furgon  za kwotę 45.200, 00 zł oraz urządzenie do suchego rozmraŜania osocza Sahara III Maxiterm 
za kwotę 18.000,00 zł . Zakupy realizowane są w ramach posiadanych przez Powiat Rawski środków 
finansowych.  
Ponadto pozyskano środki finansowe  z BudŜetu Miasta Rawa Mazowiecka  w wys. 30.000,00 zł za 
które dokonano zakupu na potrzeby SPZOZ , kardiomonitora, pompy infuzyjnej i aparatu EKG na 
kwotę 29.998,52 zł. 
 

6.3. Poprawa stanu zdrowotności 
społeczeństwa oraz jakości i 
dostępności do usług 
medycznych 

ZPS+RPI 

6.3.3. Przebudowa i modernizacja obiektów ochrony zdrowia podległych Powiatowi Rawskiemu 
(szpital, przychodnia, ośrodek zdrowia) celem dostosowania ich do wymogów obowiązujących 
przepisów prawa oraz termomodernizacja obiektów. 

 
W roku 2006 dokonano modernizacji kotłowni lokalnej w Przychodni Rejonowo Specjalistycznej  
w Rawie Mazowieckiej (wykonano przyłącze cieplne do  ZEC i zlikwidowano lokalną kotłownię 
węglową – wartość inwestycji 131 tys. zł)  
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W 2007 dokonano Termomodernizacji  budynku Przychodni (docieplenie stropodachu, ścian  
zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej – wartość inwestycji  635 tys.zł). Zadanie realizował  
Wydział Rozwoju Promocji i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
 

ZPS+RPI 

6.3.4. Dostosowywanie obiektów ochrony zdrowia do osób niepełnosprawnych – likwidacja barier 
architektonicznych 

 
W 2007 dostosowanie do wymogów osób niepełnosprawnych wejścia do budynku Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5. 
W ramach adaptacji pomieszczeń szpitalnych na potrzeby Ewakuacyjnej Izby Przyjęć w 2007 r. 
wykonano podjazd dla niepełnosprawnych. 
 

ZPS 

6.3.5. Podjęcie działań w celu poprawy efektywności funkcjonowania SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej 
oraz jego sytuacji finansowej 

 
Rada Powiatu Rawskiego podjęła uchwałę Nr VIII/54/2007 z dnia 21 maja 2007r. w sprawie 
określenia kierunków działania dla Zarządu Powiatu Rawskiego  w zakresie ochrony zdrowia na lata 
2007-2009,  
w której został on zobowiązany do : 
a) pozyskania podmiotu zewnętrznego zapewniającego realizację świadczeń opieki zdrowotnej dla 

mieszkańców powiatu rawskiego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie realizowanym 
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, 

b) przedstawienia koncepcji przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej, po przejęciu części zadań przez podmiot zewnętrzny, uwzględniającej 
moŜliwość spłaty jego zadłuŜenia przez Powiat, 

c) przedstawienia koncepcji dotyczącej wykorzystania majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie  Mazowieckiej do spłaty jego zadłuŜenia 

d) sprzedaŜy nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, połoŜonej w Rawie 
Mazowieckiej w obrębie Nr 4, oznaczonej numerem działki 307/5 z przeznaczeniem na 
wybudowanie nowego pawilonu szpitalnego, podmiotowi, który zobowiąŜe się do realizacji zadań 
z zakresu ochrony zdrowia dla mieszkańców powiatu rawskiego w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego. 

Kontynuacja tego zadania jest opisana w zadaniu 6.3.7. 
 

ZPS 

6.3.6. Realizacja przez SP ZOZ Programu restrukturyzacji finansowej Zakładu 
 
Program restrukturyzacji finansowej został zrealizowany przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej . 
Efektem końcowym postępowania była  Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 31.12.2007 roku 
 o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego. Powiat Rawski udzielił wsparcia finansowego 
(poŜyczki z budŜetu w wysokości 1.815.858 zł ) SPZOZ w celu pomyślnego zakończenia procesu 
restrukturyzacyjnego.  
Zakończenie Programu dało Zakładowi wymierne korzyści w postaci: 
- umorzenia zobowiązań w wysokości 7.284.134,90zł, ( po spełnieniu wszystkich warunków) 
- zmniejszenia ogólnej kwoty zobowiązań z 25.232.989,00 zł (stan na 31.12.2006) do 

22.058.026,00zł (stan na 31.12.2007 rok), 
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- zmianę struktury zobowiązań z krótkoterminowych na długoterminowe, rozłoŜone na 10 i 15 lat, 
co skutkuje dwukrotnym zmniejszeniem kosztów obsługi zadłuŜenia, 

- umoŜliwienie dalszego funkcjonowania Zakładu bez zakłóceń i realizacji misji publicznej, do 
pełnienia której został on utworzony tj. zapewnienia bezpłatnego  i powszechnego dostępu do 
świadczeń opieki zdrowotnej, gwarantując bezpieczeństwo zdrowotne. 

Zadanie zostało zrealizowane. 
 

ZPS 

6.3.7. Podjęcie działań na rzecz pozyskania podmiotu zewnętrznego do współpracy w zakresie 
przeprowadzenia restrukturyzacji w Zakładzie lub zmiany jego formy organizacyjno –prawnej 

 
W roku 2007 dla realizacji tego zadania zostało przeprowadzone przez Wydział Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej, postępowanie 
przetargowe na  sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, połoŜonej 
w Rawie Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 14 o powierzchni 2.1880 ha z przeznaczeniem pod 
budowę nowego szpitala. Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 16.11.2007r negatywnie z uwagi na 
brak ofert.  Celem postępowania było  równieŜ pozyskanie podmiotu, który angaŜując własny kapitał, 
wykupi od powiatu grunty na których wybuduje nowy szpital, spełniający wymogi określone w 
obowiązujących przepisach prawa. Następnie przejmie od SPZOZ realizację świadczeń opieki 
zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Rawskiego, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, bez 
ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, co zapewni realizację zadań Powiatu 
w tym zakresie. Te działania, mimo przesłania zaproszenia do składania ofert wraz treścią ogłoszenia 
do wielu wiodących w branŜy firm, równieŜ zakończyły się niepowodzeniem. 
 

PCPR 

6.3.8. Wspieranie finansowe osób niepełnosprawnych w zakresie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz turnusów rehabilitacyjnych. 

 
Osoby niepełnosprawne otrzymują dofinansowanie do w/w przedmiotów ze środków PFRON zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
 

6.4. Poprawa stanu 
bezpieczeństwa publicznego. 

OB 

6.4.1. Aktualizacja oraz wdraŜanie zapisów programu poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu 
rawskiego „Bezpieczny Powiat”. 

 
Podsumowanie z realizacji programu poprawy bezpieczeństwa dla Powiatu Rawskiego na lata 2001-
2004 pn. „ Bezpieczny  Powiat Rawski” zostało dokonane na Sesji Rady Powiatu w dniu 4 grudnia 
2004 roku. 
Obecnie realizowany jest „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2006-2010”, który przyjęty został do 
realizacji  uchwałą Rady Powiatu z dnia 4 sierpnia 2006 roku. Zadania ujęte w programie realizują 
następujące jednostki: 
- Powiatowy Urząd  Pracy – 4 zadania 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2 zadania 
- Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej - 3 zadania 
- Komenda Powiatowa Policji – 6 zadań 
- Powiatowy Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny – 1 zadanie 
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii - 1 zadanie 
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- Wydział Spraw Obywatelskich  i Zarządzania Kryzysowego – 4 zadania 
Zadania programu jednostki realizują z  własnych środków finansowych. Informację z realizacji 
programu na dzień  30.08.2008 r. przedstawiono na  Sesji Rady Powiatu Rawskiego w dniu 
26.09.2008 r. i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 30.09.2008 r. 
Ponadto realizowany jest program rządowy „Razem bezpieczniej” 
 

ZPS+OB 

6.4.2. Aktualizacja i wdraŜanie „Powiatowego Planu Zabezpieczenia Medycznych Działań 
Ratowniczych 

 
Zaktualizowano „Powiatowy Plan Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych „ na rok 2008, 
który został zatwierdzony przez Wojewodę Łódzkiego.  
Zarząd Powiatu Rawskiego poczynił w roku 2007 przygotowania do uruchomienia podstacji zespołu 
wyjazdowego ratownictwa medycznego typu P, którego dysponentem jest SPZOZ w Rawie Maz.  
w miejscowości Głuchów- wystąpienia do Wojewody Łódzkiego. 
Zarząd Powiatu Rawskiego wnioskował równieŜ do Wojewody Łódzkiego o umieszczenie 
w „Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa 
Łódzkiego na lata 2008-2010” planowanego do utworzenia w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Maz.  
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.  W tej sprawie zwrócono się o wsparcie działań do 
parlamentarzystów  z regionu łódzkiego oraz podjęto współpracę z Wojewódzkim Konsultantem ds. 
Medycyny Ratunkowej oraz Wojewódzkim Konsultantem ds.  Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
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Wskaźniki monitoringu Wydział 
liczba nowoutworzonych miejsc pracy 

2006 - 68 
2007 – 98 

PUP 

procent wydatków powiatu i gmin przeznaczanych na inwestycje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RPI 

struktura zatrudnienia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUP 

powierzchnia dostępnych stref ekonomicznych 

Na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.12.2007 r. (Dz.U.Nr 
212,poz.1551) utworzona została Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Rawa 
Mazowiecka, obejmująca grunty o pow. 26,6893 ha w obrębie ewidencyjnym 5 miasta 
Rawa Mazowiecka. 
Obecna powierzchnia dostępnych stref ekonomicznych  3,3405 ha 
składająca  się z działek: 
3/22 – działka nierozdysponowana – pow. 1,6707 ha, 
3/25 – działka nierozdysponowana – pow. 1,6698 ha. 

GG 

stopa bezrobocia  

2006 – 10,5% 
2007 – 8,0% 

PUP 

procent bezrobotnych objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu 

2006 – 30,9% 
2007 – 44,2% 

PUP 

liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców 

2007 r. – 18,5. 
PCPR 

struktura wiekowa ludności 
 
 
 
 
 
 
 

OB. 

 2006 
[w %] 

2007 
[w %] 

sektor rolniczy 56 bd 

sektor przemysłowy 19 bd 

usługi rynkowe 11 bd 

usługi nierynkowe 14 bd 

 

ludność w  wieku 2006 
[w %] 

2007 
[w %] 

przedprodukcyjnym 21,6 21,0 

produkcyjnym 62,2 62,3 

poprodukcyjnym 16,2 16,4 

 

 2006 
[w %] 

2007 
[w %] 

m. Rawa Mazowiecka 23,6 15,0 

Biała Rawska 23,3 13,9 

Cielądz 15,2 6,8 

gm.Rawa Mazowiecka 17,3 17,9 

Regnów 10,0 19,7 

Sadkowice 10,8 7,9 
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liczba udzielonych stypendiów; 

W roku szkolnym 2005/2006 stypendium unijne otrzymało: 
377 uczniów i 30 studentów. 
W roku szkolnym 2006/2007 stypendium unijne otrzymało: 
433 uczniów i 25 studentów. 

OKS 

liczba osób korzystających z placówek szkolenia zawodowego, ustawicznego i zmian 
kwalifikacji; 

2006 – 203 
2007 – 236 

OKS+PUP 

poziom wykształcenia mieszkańców 

2006 – brak danych 
2007 – brak danych 

OKS 

stan nawierzchni dróg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KmD 

procent gospodarstw korzystających z sieci wodnej, sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej 
(połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RPI 

nakłady inwestycyjne na bazę edukacyjną 

2006 – 609,9 tys. zł 
2007 - 0 

RPI 

powierzchnia wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów sportowych i rekreacji 

2006 – brak inwestycji 
2007 – oddano do uŜytku boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej o wymiarach 44x22m. Zmodernizowano stadion 
gminny w Cielądzu gdzie zamontowano 250 siedzisk na trybunach. Zmodernizowano 
stadion gminny w Wołuczy, gdzie oddano do uŜytku zespół szatni i zamontowano 100 
siedzisk na trybunach. 

OKS 

2006 2007  
[w szt.] [w %] [w szt.] [w %] 

wodociągi 7 371 80,6 bd  

kanalizacja 1 451 15,9 bd  

siec gazowa 517 5,6 bd  
 

drogi gminne w powiecie 
wg typu nawierzchni 

2006 
[w km] 

2007 
[w km] 

n.twarda 187,7 bd 

n.twarda ulepszona 152,2 bd 

gruntowe 153,0 bd 

 
drogi powiatowe 
 wg typu nawierzchni 

2006 
[w km] 

2007 
[w km] 

n.twarda 283,6 bd 

n.twarda ulepszona 274,7 bd 

gruntowe 49,6 bd 
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liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

2006 - 2 
RPI 

nakłady na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego na 1 mieszkańca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RPI 

długość dróg powiatowych i lokalnych o twardej nawierzchni w km na 100 km2, tzw. 
geograficzny wskaźnik gęstości dróg 

2006 
drogi gminne – 339,9km, tj. 52,6km/100km2 

drogi powiatowe – 558,3km, tj. 86,4km/100km2 
 
2007 
brak danych 
 

KmD 

liczba udzielonych noclegów na 1 miejsce w hotelach, motelach, pensjonatach 

2006 – 40 
2007 - 50 

OKS 

struktura ludności wg ekonomicznych grup wiekowych (udział ludności w wieku przed i 
poprodukcyjnym w ludności w  wieku produkcyjnym) 

 
2006 
udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ludności w wieku produkcyjnym – 34,7% 
udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności w wieku produkcyjnym – 26,0% 
 
2007 
udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ludności w wieku produkcyjnym – 33,8% 
udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności w wieku produkcyjnym – 26,4% 
 

OB. 

liczba ludności przypadająca na 1 obiekt lecznictwa otwartego 

2007 - 4.481 osób /1 obiekt 
ZPS 

liczba uczniów przypadająca na 1 nauczyciela 

2006 -  11,67 
2007 – 10,58 

OKS 

liczba woluminów bibliotecznych na 1 mieszkańca 

2006 - 3,13 
2007 – 3,22 

OKS 

liczba wypoŜyczeń bibliotecznych na 1 mieszkańca 

2006 – 2,22 
2007 – 2,52 

OKS 

liczba uczniów (finalistów i laureatów) olimpiad i konkursów przedmiotowych 

2006 –  9 
2007 – 7 

OKS 

 2006 
[w zł] 

2007 
[w zł] 

m. Rawa Mazowiecka 140,57 218,62 

Biała Rawska 57,37 45,36 

Cielądz 11,24 10,80 

gm.Rawa Mazowiecka 34,74 46,51 

Regnów 10,82 15,80 

Sadkowice 15,12 14,05 
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procentowy udział absolwentów szkół ponadgimnazjalnych podejmujących naukę na 
studiach wyŜszych 

2006 – 75% 
2007 – 80% 

OKS 

dochody budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 1 mieszkańca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RPI 

udział wydatków majątkowych (wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne) w wydatkach 
budŜetów gmin ogółem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RPI 

liczba ludności w wieku produkcyjnym przypadająca na 1 zarejestrowany podmiot 
gospodarki narodowej w sektorze prywatnym 
2006 – 7,8 
2007 – 7,9 

RPI 

wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na 1 mieszkańca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RPI 

stopień skanalizowania powiatu (liczba posesji podłączonych do kanalizacji) 
2006- 15,9% 
2007 – brak danych 

RPI 

zgony niemowląt 
2006 – 3,79 
2007-1,99 

ZPS 

 2006 
[w zł] 

2007 
[w zł] 

m. Rawa Mazowiecka 1 879,69 2 337,68 

Biała Rawska 1 916,14 2 028,54 

Cielądz 1 975,14 2 038,64 

gm.Rawa Mazowiecka 1 678,37 1 791,59 

Regnów 2 092,64 2 162,51 

Sadkowice 1 648,40 1 833,42 

 

 2006 
[w %] 

2007 
[w %] 

m. Rawa Mazowiecka 23,6 15,0 

Biała Rawska 23,3 13,9 

Cielądz 15,2 6,8 

gm.Rawa Mazowiecka 17,3 17,9 

Regnów 10,0 19,7 

Sadkowice 10,8 7,9 

 

 2006 
[w zł] 

2007 
[w zł] 

m. Rawa Mazowiecka 2 146,4 2 091,5 

Biała Rawska 2 113,0 2 024,5 

Cielądz 2 104,0 1 977,0 

gm.Rawa Mazowiecka 1 696,3 1 780,7 

Regnów 2 104,3 2 457,3 

Sadkowice 1 809,2 1 888,2 
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emisja zanieczyszczeń (pyłowych i gazowych) w mg/ rok 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS 

stan zaawansowania tworzenia SIT 

2007 - 30% 
 

GG 

stan zaawansowania prac nad opracowaniem mapy numerycznej 

Ewidencja – 100 %, Zasadnicza – 10 % 
 

GG 

stan zalesień 
2006r –7065 ha pow. lasów (w tym 3765 ha to lasy niestanowiące własności SP) 
12,33% lesistość pow. rawskiego  
 2007r -8096 ha pow. lasów ( w tym 3896 ha to lasy niestanowiące  własności SP)  
12,53% lesistość pow. rawskiego 

OS 

ilość i rodzaj inwestycji poprawiających stan techniczny obiektów szkolnych 
 
2006 – 2 
2007 - 0 

RPI 

stan wyposaŜenia placówek medycznych w nowoczesny sprzęt 
w 2007 - zakupiono łącznie 5 sztuk sprzętu, w tym: 
a) 2 sztuki ze środków własnych Powiatu Rawskiego tj.: 

- urządzenie do suchego rozmraŜania osocza i preparatów krwiopochodnych za 
kwotę 18.000,00 zł, 

- ambulans sanitarny Volkswagen typu furgon  za kwotę 45.200, 00 zł, 
b) 3 sztuki ze środków pozyskanych z Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka za kwotę 

29.298,52zł tj.: kardiomonitor, pompa infuzyjna, aparat EKG 
 

ZPS 

wskaźnik budowy mieszkań na 1000 mieszkańców (mieszkania oddane do uŜytkowania na 
1000 mieszkańców) 
 
2006 – 1,2 
2007 – 1,5 

ArB 

 

rodzaj zaniczyszczeń 2006 
[ton/rok] 

2007 
[tom/rok] 

pyłowe 9 6 

gazowe 8312 7833 

 


