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                        RAPORT O STANIE POWIATU RAWSKIEGO 

ZA 2018 ROK 

 

Zgodnie z art.30a ustawy o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2019 poz.511, t.j. z dnia 

2019.03.18) Zarząd Powiatu Rawskiego zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Powiatu 

Raport o stanie powiatu. Raport winien  obejmować podsumowanie działalności zarządu 

powiatu za rok 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, realizację 

uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. W roku 2018 w powiecie rawskim nie był 

realizowany budżet obywatelski. 

Powiat rawski znajduje się we wschodniej części województwa łódzkiego. Jego 

powierzchnia, wynosząca 646 km2. W skład powiatu wchodzą: miasto Rawa Mazowiecka, 

miasto i gmina Biała Rawska, a także gminy: Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów i 

Sadkowice. Zamieszkuje w nim 48903 osób. Powiat ma charakter rolniczy. Charakterystyczny 

jest wysoki odsetek gruntów zajętych pod sady.  

 

I. Działalność Zarządu Powiatu Rawskiego 

I.1. Udział w stowarzyszeniach i związkach 

Powiat Rawski jest członkiem : 

- Związku Powiatów Województwa Łódzkiego (Konwent Starostów  Powiatów 

Województwa Łódzkiego), przedstawicielem powiatu w Związku jest Starosta – Józef 

Matysiak, 

- Starosta Józef Matysiak jest członkiem Zarządu Związku Powiatów Polskich VI kadencji  

oraz członkiem Komisji Budżetu i  Finansów, 

- Powiat Rawski uczestniczy w projekcie pn: „Budowa systemu informacji przestrzennej 

wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”.              

Wicestarosta Jacek Otulak  i Geodeta Powiatowy Stefan Goryczka są członkami Związku 

Powiatów Województwa Łódzkiego powołanego do realizacji tego projektu, 
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- Samorządowego Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w 2018 roku 

przedstawicielem w tym stowarzyszeniu był Marian Krzyczkowski – Wicestarosta a obecnie 

Starosta Józef Matysiak, 

-  Powiatowej Rady Zatrudnienia -  Przewodniczący Radzie Jacek Otulak , Wicestarosta 

- Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej – Przewodniczący Józef 

Matysiak, członkiem z ramienia Rady Powiatu jest radny Ryszard Imioła. 

 

I.2. Służba zdrowia 

Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej od stycznia 2014 roku prowadzony był przez 

Spółkę AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu na podstawie umowy 

dzierżawy. Ponieważ Spółka nie wywiązywała się z zobowiązań wynikających z umowy, 

zarówno w zakresie realizacji inwestycji jak i prowadzonej działalności leczniczej, zaistniało 

zagrożenie zamknięcia placówki i pozbawienia mieszkańców powiatu dostępu do lecznictwa 

stacjonarnego, szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Aby nie dopuścić do 

urzeczywistnienia się zagrożenia Zarząd Powiatu Rawskiego i Dyrektor Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej podjęli decyzję o rozwiązaniu 

umowy dzierżawy w trybie natychmiastowym. Umowa została rozwiązana 12.07.2018 roku i z 

tym dniem Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przejął wydzierżawione mienie 

i działalność leczniczą prowadzoną przez Spółkę w Szpitalu w Rawie Mazowieckiej wraz z 

pracownikami w nim zatrudnionymi. Dzięki tym działaniom Szpital nadal nieprzerwanie i 

bezpłatnie świadczy usługi w zakresie lecznictwa szpitalnego oraz realizowane są świadczenia 

w zakresie AOS. Głównym priorytetem zarówno Zarządu Powiatu Rawskiego jak i Dyrekcji 

SPZOZ jest utrzymanie działalności Szpitala, jako jedynej placówki realizującej świadczenia z 

zakresu lecznictwa stacjonarnego  szpitalnego i dbanie o jego rozwój.  

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego 

oraz doradczym dyrektora SPZOZ. W 2018 roku Rada Społeczna zebrała się 3 razy wydała 10 

opinii w formie uchwał.  

Na terenie Powiatu Rawskiego funkcjonuje 11 podmiotów leczniczych realizujących 

świadczenia ze środków publicznych w ramach umów zawartych z NFZ w tym:  

1) 10 Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej realizujących świadczenia w zakresie 

podstawowej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.  
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2) oraz jeden Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w 

struktury, którego wchodzą: 

a)  Szpital Św. Ducha realizujący świadczenia szpitalne w zakresie: chirurgii ogólnej, 

chorób wewnętrznych, pediatrii, ginekologii, położnictwa i noworodków oraz 

gruźlicy i chorób płuc; 

b) Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna realizująca świadczenia w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, 

medycyny pracy. 

SPZOZ świadczy również usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

 W każdej gminie na terenie powiatu rawskiego znajduje się podmiot leczniczy 

realizujący świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto na terenie powiatu 

funkcjonują również 3 podmioty lecznicze realizujące świadczenia zdrowotne w zakresie 

medycyny paliatywnej, hospicyjnej i pielęgniarskiej domowej opieki długoterminowej. 

Świadczenia z zakresu stomatologii realizowane są przez NZOZ-y i gabinety prywatne. 

Niektóre z tych podmiotów realizują świadczenia stomatologiczne w ramach umów z NFZ. Na 

terenie powiatu jest 7 takich podmiotów.   

Dostępność do usług w zakresie zaopatrzenia w leki i inne środki farmaceutyczne 

zapewniają apteki ogólnodostępne i punkty apteczne. Dostępność do tych usług zapewniona 

jest również w porze nocnej oraz w niedziele i święta.  Na terenie Powiatu Rawskiego 

funkcjonuje 12 aptek ogólnodostępnych i 3 punkty apteczne.  

 

I.3. Pomoc społeczna i niepełnosprawność  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej (PCPR) realizuje 

zadania powiatu (własne i zlecone) na podstawie ustaw: 

1. ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku  ( t. j. Dz. U. z 2018r. poz.1508),  2. 

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511),  

3. ustawa  o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U z 2018 r. poz.998 ze 

zm),  

4. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (t. j. Dz. U. z 2015 

r.poz.1390 ze zm.) oraz innych ustaw.  
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PCPR zgodnie z Zarządzeniem Starosty Rawskiego Nr 34/2011  z dnia 17 października 

2011 roku,  pełni  funkcję  organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dla Powiatu Rawskiego 

począwszy od 1 stycznia 2012 roku. Działalność oraz zadania Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie finansowane są z budżetu powiatu, dotacji celowych z budżetu państwa, PFRON oraz 

ze środków  unijnych. 

W dniu 23 września 2018 r. w Rawie Mazowieckiej odbyła się już po raz XVI  impreza 

integracyjna   pod hasłem „Wszystkie dzieci nasze są”. Organizatorami imprezy byli: Starosta 

Rawski oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Jak co roku odbyły się liczne gry i 

konkursy rodzinne. Były zjeżdżalnie, przejażdżki na konikach, malowanie twarzy, mikrofon 

dla wszystkich, puszczanie marzeń do nieba, wata cukrowa i popcorn. Nie obyło się również 

bez drobnych upominków i słodyczy. Wszyscy uczestnicy podczas zabawy mogli posilić się 

grochówką, chlebem ze smalcem oraz ciastem. W imprezie jak co roku wzięły licznie udział 

całe rodziny.  

W dniu 10 czerwca 2018r. na terenie Szkoły Podstawowej w Kurzeszynie odbył się 

festyn pod nazwą „Polska Rodzina” Organizatorami imprezy byli Starosta Rawski oraz Wójt 

Gminy Rawa Mazowiecka natomiast  PCPR był współorganizatorem. W programie imprezy 

przewidziano występy dzieci ze szkół z terenu gminy Rawa Mazowiecka, gry , zabawy, 

konkurencje sportowe,  konkursy rodzinne i wesołe miasteczko oraz strzelanie z wiatrówki. Dla  

wszystkich uczestników przygotowany był  ciepły posiłek oraz napoje i słodycze.  Impreza 

cieszyła się dużym zainteresowaniem, wszyscy uczestnicy a przede wszystkim dzieci bawiły 

się wspaniale.  

Do zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy 

przyjmowanie wniosków o: 

- wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, 

- wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

- wydanie orzeczenia o wskazaniu do ulg i uprawnień, 

- wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność, 

- wydanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności, 

- wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność, 

- wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności, 
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- wydanie karty parkingowej, 

W 2018 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zorganizował 96 

posiedzeń składu orzekającego w skład ,którego wchodzą: 8  lekarzy, psycholog, pedagog, 2  

pracowników  socjalnych, 2 doradców zawodowych. W 2018 roku Powiatowy Zespół do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności przyjął około 4 tys. interesantów 

 

I.4. Bezrobocie 

Skala bezrobocia i jego negatywne skutki dla społeczności lokalnej powodują 

konieczność podejmowania działań  zaliczanych do aktywnej polityki rynku pracy dających 

realne szanse zatrudnienia i aktywizujące bezrobotnych. Liczba osób zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 823 

osoby. Jest to zmniejszenie się liczby bezrobotnych w porównaniu do grudnia 2017 r. o 110 

osób, tj. o 11,8 %. Efektywność działań urzędu pracy odzwierciedla także wskaźnik stopy 

bezrobocia w powiecie rawskim – wg stanu na dzień 31.12.2018r. wynosił  3,7% i był  najniższy 

w województwie łódzkim, przy czym stopa bezrobocia dla naszego województwa osiągnęła 

poziom  6,1%, natomiast w kraju – 5,8%. W okresie 12 miesięcy 2018r. zarejestrowało się w 

PUP w Rawie Mazowieckiej ogółem 1477 osób bezrobotnych, w tym 742 kobiety, wyłączono 

z ewidencji 1587 osób, w tym 799 kobiet, w związku z czym odpływ przewyższył napływ o 

110 osób. Jedną z charakterystycznych cech bezrobocia w powiecie rawskim jest wysoki udział 

osób zagrożonych bezrobociem długotrwałym. Na koniec 2018r. w ewidencji PUP figurowało 

406 osób długotrwale bezrobotnych, co stanowi 49,3% ogółu osób zarejestrowanych. W tej 

grupie 216 osób to kobiety (53,2%).  

Dane z końca ubiegłego roku potwierdzają, że najbardziej niekorzystna  sytuacja na 

rynku pracy jest w przypadku osób znajdujących się w przedziale wiekowym 25-34 lata – 

25,1% i 35-44 lata – 23,6% oraz 45-54 lata – 19,0%. W ewidencji PUP figurowało 506 osób 

bezrobotnych w wieku największej aktywności zawodowej od 18 do  44  lata, stanowią oni 

61,5% ogółu bezrobotnych. W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na terenie 

powiatu rawskiego najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym i 

poniżej – 30,3% ogółu. Nieco niższy odsetek stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym 26,7% oraz z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – 22,8% ogółu. 

Osoby z wykształceniem wyższym stanowią 11,0% zarejestrowanych bezrobotnych z terenu 

powiatu. Najniższy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych stanowią osoby z 

wykształceniem średnim ogólnokształcącym – 9,2%. Na koniec 2018r. 24,3% osób 
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bezrobotnych posiadało staż pracy od 1 do 5 lat. Osoby z krótkim stażem pracy (do 1 roku) lub 

nieposiadające doświadczenia zawodowego stanowią 31,0% ogółu bezrobotnych, a ze stażem 

pracy wynoszącym od 5 do 20 lat – 32,3%. Natomiast staż pracy przekraczający 20 lat dotyczy 

12,4% osób bezrobotnych. 

Szczegółowe opracowanie przedstawiające analizę kierunków w zakresie zmian w 

poziomie i strukturze bezrobocia w powiecie rawskim przedłożone było Radzie Powiatu 

Rawskiego na sesji w marcu br. 

 

I.5. Bezpieczeństwo 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jest organem powołanym w celu realizacji zadań 

starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz 

zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Posiedzeniom Komisji przewodniczy Starosta Rawski, posiedzenia odbywają się raz na 

kwartał. Na posiedzeniach omawiane są, zgodnie z rocznymi planami pracy, sprawozdania 

wszystkich służb, inspekcji i straży oraz aktualne zagrożenia mogące wystąpić na terenie 

powiatu rawskiego. 

Zarząd Powiatu na bieżąco realizuje „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości 

oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w powiecie rawskim na lata 

2016-2020”. Zadania w ramach tego Programu obejmują: aktualizację Planu Operacyjnego 

Powiatu, aktualizację Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz utrzymanie 

powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. 

W Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej i jednostkach organizacyjnych 

powiatu ochrona danych osobowych prowadzona jest zgodnie  z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady 9UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

Audyt z kontroli zarządczej w powiecie rawskim prowadzony jest zgodnie z przepisami 

prawa, zwłaszcza a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz 

Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 4 września 2015r w sprawie audytu wewnętrznego 

oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. Obejmuje   ocenę systemu kontroli zarządczej 

w jednostkach organizacyjnych Powiatu Rawskiego oraz  Starostwa, zgodnie ze standardami 

kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. 



8 

 

 

I.6. Oświata i wychowanie 

Powiat Rawski jest organem prowadzącym dla następujących szkół i placówek 

oświatowych tj:  

1) Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej, 

2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej,  

3) Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w 4) 

Rawie Mazowieckiej,  

4) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej,  

5) Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej,  

6) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. 

W 2018 roku w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Rawski dokonane zostały następujące remonty:  

1) Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej - pomalowano 3 pracownie, hol oraz  

lamperie na dwóch piętrach 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej 

-wymieniono okna w starej części szkoły. 

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej - wyremontowano łazienkę dla 

dziewcząt na I piętrze budynku szkoły, pomalowano 3 pomieszczenia na parterze budynku oraz 

wymieniono 3 okna w pomieszczeniach gospodarczych internatu i 1 okno w sekretariacie 

internatu. 

4)Zespół Szkół –Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika                               

w Rawie Mazowieckiej - oddano do użytku cztery sale do zajęć praktycznych na warsztatach. 

5) Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej - pomalowano kilka sal lekcyjnych i 

łącznik oraz kilka sal sypialnianych w internacie, wyremontowano pomieszczenie socjalne, 

które wyposażono w meble, wyremontowano kuchnię dydaktyczną i małą kuchnię, 

wyremontowano salę logopedyczną oraz salę dla dzieci nauczania początkowego. 
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Szkoły i placówki podległe pod Powiat Rawski złożyły  wnioski na różnego rodzaju 

projekty finansowane ze środków zewnętrznych: 

- Projekt pn. „Zawodowe drogowskazy”. Był to projekt realizowany przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej w ramach konkursu 

współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu  978.255,19 zł. 

Realizowany od 01.01.2018- do 31.12.2019r. W projekcie bierze udział 87 uczniów i 6 

nauczycieli, głównym celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia, dostosowanie 

kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy.   

- Projekt pn. „Praktyka zawodowa szansą na zatrudnienie w zawodzie”. Był to projekt 

realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej ze środków EFS, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w 

ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 

zawodowego”. Łączna wartość projektu  316.407,17 zł. Realizowany od 01.09.2017-do 

30.06.2019r. W projekcie bierze udział 32 uczniów. Głównym celem projektu jest rozwijanie i 

nabywanie kompetencji i umiejętności zawodowych dostosowanych do europejskiego rynku 

pracy.   

- Projekt pn. „Zintegrowany program poprawy jakości w LO w Białej Rawskiej ”. Był to 

projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w ramach 

konkursu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu 

267.642,50 zł. Realizowany od 01.01.2017- do 31.08.2018r. W projekcie bierze udział 30 

uczniów i 18 nauczycieli, głównym celem projektu jest rozwinięcie kompetencji cyfrowych, 

wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, wyrównanie wiedzy, 

poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i dostosowanie jej do potrzeb uczniów.  

- Projekt pn. „Staże zawodowe oknem na rynek pracy”. Był to projekt realizowany przez 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w ramach konkursu współfinansowanego 

ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu  1.063.371,56 zł. Realizowany od 01.01.2018- do 

31.12.2020r. W projekcie bierze udział 124 uczniów i 10 nauczycieli, głównym celem projektu 

jest rozwinięcie kompetencji cyfrowych, poszerzenie wiedzy i doposażenie 6 pracowni 

kształcenia zawodowego w środki dydaktyczne, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów 

technikum informatycznego, ekonomicznego i ogrodniczego, szkolenia dla nauczycieli oraz 

kursy dla uczniów. 
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- Projekt pn. „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk”. Był to projekt realizowany przez 

Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika                       

w Rawie Mazowieckiej w ramach konkursu współfinansowanego ze środków EFS w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Łączna 

wartość projektu  1.505.090,88 zł. Realizowany od 01.10.2016- do 30.09.2018r. W projekcie 

brało udział 120 uczniów i 8 nauczycieli, głównym celem projektu było wyposażenie szkoły w 

nowoczesne pracownie. W ramach projektu powstały dwie pracownie tj. pracownia obsługi 

gościa/konsumenta oraz pracownia hotelarska.  

- Projekt pn. „Buduj karierę podczas stażu”. Był to projekt realizowany przez Zespół Szkół-

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 

w ramach konkursu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu 

993.694,28 zł. Realizowany od 01.10.2016- do 30.09.2018r. W projekcie brało udział 80 

uczniów i 3 nauczycieli, głównym celem projektu było wyposażenie szkoły w nowoczesne 

pracownie. W ramach projektu powstały dwie pracownie tj. pracownia budowlana oraz 

pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży. 

- Projekt pn. „Krok do kariery w branży samochodowej”. Był to projekt realizowany przez 

Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 

Mazowieckiej w ramach konkursu współfinansowanego ze środków EFS w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Łączna 

wartość projektu  1.500.036,00 zł. Realizowany od 01.10.2016- do 30.09.2018r. W projekcie 

brało udział 80 uczniów i 6 nauczycieli, głównym celem projektu było9 wyposażenie szkoły w 

nowoczesne pracownie. W ramach projektu powstała pracownia samochodowa z linią 

diagnostyczną oraz zakupiono samochód do dokształcania nauki jazdy. 

- Projekt pn. „Staże i praktyki w zawodach przyszłości”. Był to projekt realizowany przez 

Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika                      

w Rawie Mazowieckiej w ramach konkursu współfinansowanego ze środków EFS w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Łączna 

wartość projektu  1.788.606,98 zł. Realizowany od 01.10.2016- do 30.09.2018r. W projekcie 

brało udział 80 uczniów i 3 nauczycieli, głównym celem projektu było wyposażenie szkoły w 

nowoczesne pracownie. W ramach projektu powstały dwie pracownie tj. pracownia 

eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych oraz pracownia rysunku technicznego. 
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- Projekt pn. „Szykując się do Europejskiego Rynku Pracy”. Był to projekt realizowany 

przez Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w 

Rawie Mazowieckiej w ramach programu Erasmus+ edukacja szkolna – Akcja 2 .Projekt 

przewidziany jest na lata 2016-2018. Całkowita wartość projektu wynosi około 90.000 zł. 

Udział w nim bierze 6 uczniów, którzy poznają rynek pracy w Polsce, Niemczech i Hiszpanii 

oraz przygotowują się do ubiegania się o pracę na europejskim rynku pracy. 

- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej w ramach Rządowego Programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna tablica” uzyskał dotację na powyższy 

cel w wysokości 14.000,00 zł. Całkowita wartość programu to 17.500,00 zł.  

- Szkoła otrzymała także od firmy Benefit System S.A. darowiznę w wysokości 39.386,00 

zł na zakup podnośnika jezdnego VERMEIREN, sprzętu do rehabilitacji i pomocy naukowych 

dla Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych. 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej w 2018 roku otrzymała 

dotację w wysokości 45.000 zł na stworzenie Sali Doświadczania Świata z Fundacji Aviva. 

Obecnie trwa remont pomieszczeń. W kwietniu 2018 roku została oddana do użytku w/w sala, 

z której korzystają podopieczni zespołu wraz z rodzicami i terapeutami. 

Powiat Rawski za rok 2018 w ogólnopolskim współzawodnictwie sportu dzieci i 

młodzieży został sklasyfikowany na 178 miejscu. W województwie łódzkim w ramach 

Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych został sklasyfikowany na VI miejscu, w ramach 

rozgrywek LZS Powiat Rawski zdobył 28 medali, w tym: 10 złotych, 9 srebrnych i 9 

brązowych. W województwie łódzkim w ramach Szkolnego Zawiązku Sportowego w punktacji 

ogólnej Powiat Rawski został sklasyfikowany na X miejscu (w ramach Igrzysk Dzieci miejsce 

11, Igrzysk Młodzieży Szkolnej 9 miejsce i Licealiady miejsce 15). W rozgrywkach SZS 

zdobyto 9 medali, w tym: 4 złote, 1 srebrny i 4 brązowe. 

Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych: 

1. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej  

- I miejsce w Polsce w IX Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza 

Pietrzaka    pt. ”Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem” – edycja recytatorska. 

- Dwa wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie – Kangur Matematyczny. 

- Drużynowo IX miejsce w Polsce w Ogólnopolskim konkursie fizycznym „First Step to Nobel 

Prize”  
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- XIV miejsce w Polsce w XVI Olimpiadzie Znajomości Afryki. 

- Dwa wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie „Zapamiętaj Rosję” 

W podsumowaniu sportowego roku szkolnego 2017/2018 szkoła 

zajęła I miejsce w Powiatowym współzawodnictwie „Licealiady”. 

- Drużyna Dziewcząt zajęła V miejsce w finale Ogólnopolskim „Licealiady” w tenisie 

stołowym.  

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej  

- X miejsce w Polsce w Olimpiadzie Logistycznej. 

- Dwie nagrody i trzy wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie „Geoplaneta” 

- I miejsce w powiecie i wyróżnienie w Konkursie o Puchar Komendanta Wojewódzkiego 

Policji. 

- III miejsce w województwie w IV edycji konkursu „Żołnierze wyklęci obudźcie Polskę”. 

- I i III miejsce w powiecie oraz laureaci w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy HIV/AIDS. 

- Siedem wyróżnień w etapie okręgowym w Konkursie „Fotonatura”. 

W podsumowaniu sportowego roku szkolnego 2017/2018 szkoła 

zajęła II miejsce w Powiatowym współzawodnictwie „Licealiady”. 

3. Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 

Mazowieckiej  

-W podsumowaniu sportowego roku szkolnego 2017/2018 szkoła 

zajęła III miejsce w Powiatowym współzawodnictwie „Licealiady”. 

-  Drużyna chłopców zajęła V miejsce w finale wojewódzkim „licealiady” w piłce siatkowej. 

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej  

- Jeden finalista Olimpiady Wiedzy Biblijnej. 

- Dwóch finalistów Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. 

- Jeden laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy „Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę” 

- Dwóch laureatów Olimpiady Języka Rosyjskiego. 

W podsumowaniu sportowego roku szkolnego 2017/2018 szkoła 

zajęła IV miejsce w Powiatowym współzawodnictwie „Licealiady”. 
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 Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej jest jednostką organizacyjną powiatu rawskiego 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - realizuje swoje zadania w ramach placówki o 

charakterze socjalizacyjnym.  Statutowa liczba  miejsc w placówce - 30 . 

 Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej realizując działania opiekuńczo-wychowawcze: 

1.Zapewnienia dzieciom i młodzieży całodobową opiekę i wychowanie, 

2.Zaspakaja niezbędne potrzeby, w szczególności – emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne , 

bytowe, społeczne i religijne, 

3. Realizuje plan pomocy dziecku, 

4, Zapewnia dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, 

5. Umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, 

6. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, 

7. Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi , 

8. Zapewnienia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 

W Domu Dziecka działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci. 

Podejmowano działania mające na celu stworzenie dzieciom warunków 

umożliwiających prawidłowy rozwój np.: 

1)  wyrównywano deficyty wynikające z zaniedbań środowiskowych -- praca indywidualna z 

dziećmi prowadzona przez wychowawców, psychologa , pedagoga, 

2)  prowadzono   zajęcia   wychowawcze,     korekcyjno   -   kompensacyjne, logopedyczne, 

terapeutyczne, 

3)  organizowano wycieczki   m/in. do kina, muzeum . 

Wychowankowie placówki biorą udział w olimpiadach  oraz  turniejach sportowych  

odnosząc sukcesy. Mają możliwość uczestnictwa w  projektach unijnych realizowanych przez 

szkoły do których uczęszczają jak również w projektach  realizowanych przez inne instytucje 

pomocy społeczne.  Placówka realizuje na bieżąco  plany pracy z grupą wychowawczą oraz  

plany pomocy dziecku. Realizowane są  również programy: 

1 „Program współpracy z rodzinami wychowanków". 

2.„Program profilaktyczno-terapeutyczny  – „Daj sobie szansę na lepsze  jutro"  
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Bardzo ważnym elementem naszej pracy jest przygotowanie dzieci do 

usamodzielnienia. Przez cały okres pobytu dziecka w placówce przygotowujemy dzieci do 

samodzielnego życia. Staramy się nauczyć dzieci wszelkich umiejętności niezbędnych w 

samodzielnym życiu, poczynając od czynności samoobsługowych, a kończąc na załatwianiu 

spraw urzędowych, związanych z pracą itp. Każdy    wychowanek otrzymał szeroką,    

wszechstronną   pomoc    w przygotowaniu do usamodzielnienia. W zakres pomocy wchodzą: 

-  opracowanie programu usamodzielnienia, 

-  napisanie i złożenie wniosków do odpowiednich PCPR - ów ( stały kontakt i współpraca z 

PCPR ), 

-  pomoc z znalezieniu szkoły oraz zakwaterowania w bursach, 

-  złożenie wniosków na lokal socjalny, 

-  pomoc w zagospodarowaniu mieszkania, 

-  stały kontakt z odpowiednimi instytucjami udzielającymi pomocy wychowankom 

usamodzielniającym się : Urzędy Miast i Gmin, Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. 

 

I.7. Drogi powiatowe 

Zarząd Powiatu Rawskiego jest zarządcą dla 322,87 km dróg powiatowych, z czego: 

- 10,395 km – to drogi powiatowe w obrębie miasta Biała Rawska, 

-  7,125 km – to drogi powiatowe w obrębie miasta Rawa Mazowiecka, 

- 305,347 km – to drogi powiatowe zamiejskie, w gminach Biała Rawska, Cielądz, 

Rawa Mazowiecka, Regnów i Sadkowice.  

W ciągach tych dróg zlokalizowanych jest 23 obiektów mostowych (wiaduktów, 

mostów, przepustów o dużych średnicach). Drogami powiatowymi na terenie miasta Biała 

Rawska, na mocy porozumienia z dnia 17.07.2003 r., zarządzał Burmistrz Miasta Biała 

Rawska. W 2018 roku na drogach powiatowych wykonano inwestycje za kwotę  744.480 zł w 

tym : 

1) Utwardzono plac przy OSP w Wilkowicach wzdłuż drogi powiatowej nr 1316E 
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2) Wyremontowano istniejący ciąg pieszy wzdłuż drogi powiatowej nr 4116E w m. Matyldów 

3) Wyremontowano  dolną  drogę powiatową nr 4123E na odcinku Przyłuski – Lutobory 

4) Wyremontowano drogę  nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z remontem skrzyżowania 

    z drogą  nr 1316E  w m. Wilkowice                 

 5) Wykonano roboty ziemne na drodze nr 4306E na odcinku Lesiew do drogi woj. Nr 707   

 6) Budowa chodnika w m. Zakrzew wzdłuż drogi  nr 1334E  

 7) Wyrównano podbudowę drogi  nr 1321E na odcinku Narty- Zakrzew, drogi nr 4306E  

       na odc. Lesiew- do drogi woj. nr 707 oraz nr 4306E na odc.  Kazimierzów-Lesiew  

  8) Dokonano remontu wiaduktu nad CMK w m. Rylsk Duży      

Pozostałe inwestycje realizowane przez Wydział Infrastruktury zamknęły się na kwotę           

1 201  109 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano między innymi: 

1)   Zadanie pt„Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej   infrastruktury w celu  

dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego   do warunków zbliżonych do  rzeczywistego 

środowiska pracy zawodowej  w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 

im.  Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej” współfinansowanego przez  Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu   Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa   Łódzkiego  na lata 2014 – 2020   

   

2) Remont sali gimnastycznej i przebudowa konstrukcji dachu budynku  sali gimnastycznej 

Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej -  Curie w Rawie Mazowieckiej przy ul. 

Kościuszki 20” – projekt           

Na powyższe  zadania powiat  pozyskał środki finansowe- unijne z RPO  w wysokości 

839 690 zł, oraz z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokosci137 860 zł. 

 

I.8. Budżet powiatu 

Budżet powiatu na 2018 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2017 r. Uchwałą 

Nr XXXIII/183/2017 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określa dochody i wydatki budżetu, 

w tym dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu administracji rządowej, plan 

dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2018 r., zestawienie zadań 

inwestycyjnych na 2018 r. oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 

W 2018 roku zaplanowano dochody na kwotę 54 499 397,00 zł. Wykonanie dochodów 

wyniosło 54 372 893,72 zł. tj. 99,77 %. Na dochody składały się: 
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1. Subwencje ogólne 

Planowana kwota subwencji to 25 487 099,00 zł. Wykonanie w 2018 roku wyniosło 

25 487 099,00 zł, tj. 100,0 % planu, z tego: 

   

- subwencja oświatowa 21 704 411,00   

- subwencja równoważąca 1 574 043,00   

- subwencja wyrównawcza 2 208 645,00   

Subwencje stanowiły 46,9 % wykonanych dochodów ogółem. 

2. Dotacje 

Kwota zaplanowanych dotacji to 14 354 171,00 zł. Wykonanie do 31 grudnia 2018 roku 

wyniosło  12 952 097,90 zł, tj. 90,23 %.  

W kwotach dotacji zawarte są dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz dotacje z funduszy europejskich. 

Dotacje stanowiły 23,8 % zrealizowanych dochodów ogółem. 

3. Dochody własne 

Na 2018 rok plan dochodów własnych powiatu oszacowano w wysokości 14 658 127,00 zł, 

wykonanie na koniec roku wyniosło 15 933 696,82 zł, tj. 108,70 %. 

Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 29,3 % dochodów ogółem.  

W planie ujęto przychody w wysokości: 3 429 678,00 zł, wykonanie w 2018 roku wyniosło 

3 835 264,25 zł tj. 111,83 %. 

Plan wydatków określony został na poziomie 56 357 578,00 zł. Wykonanie wyniosło 

52 242 700,83 zł tj. 92,7 %. Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje:  

1. Wydatki bieżące 

Plan w wysokości 52 957 379,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie  49 861 450,28 zł tj. 94,2 

% planu, w tym: 

a) jednostki budżetowe plan – 42 443 848,00 zł, wykonanie – 40 595 519,60 zł tj. 95,6 % planu 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 656 112,00 zł, wykonanie 31 479 328,50 zł tj. 

99,4 % planu, 

- zadania statutowe 10 787 736,00 zł, wykonanie 9 116 191,10 zł tj. 84,5 % planu. 

b) dotacje na zadania bieżące 1 319 137,00 zł, wykonanie 1 313 138,17 zł tj. 99,5 % planu 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 882 348,00 zł, wykonanie 1 822 118,83 zł tj. 96,8 % 

planu 
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d) obsługa długu 666 000,00 zł, wykonanie 655 474,88 zł tj. 98,4 % planu 

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: plan 533 333,00 zł; wykonanie 533 333,00 zł, tj. 100,0 

% planu. 

f) wydatki z udziałem środków UE 6 112 713,00 zł, wykonanie 4 941 865,80 zł tj.: 80,8 % 

planu. 

2. Wydatki majątkowe 

Zaplanowano w wysokości 3 400 199,00 zł, wykonanie wyniosło 2 381 250,55 zł tj. 70,0 % 

planu w tym: 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 400 199,00, wykonanie 2 381 250,55 zł tj. 70,0 % planu, 

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej plan: 1 624 

502,00 zł, wykonanie 1 478 494,46 zł tj. 91,0 % planu. 

 

W planie ujęto kwotę rozchodów wyniosła ona 1 568 194,51 zł, były to spłaty kredytów                   

i pożyczek w wysokości 771 496,08 zł oraz udzielone dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej 

pożyczki w kwocie 796 698,43 zł.  

 

I.9. Inwestycje 

Powiat Rawski uczestniczy w projekcie pod nazwą” Budowa Systemu Informacji 

Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa 

Łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020, oś priorytetowa VII, działanie 7.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, 

poddziałanie 7.1.2 Technologie Informacyjno-komunikacyjne, RPO Łódzkiego, realizowany w 

ramach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego  w realizacji do roku 2023. 

W roku 2018 zakończony został I etap prac związanych (prace geodezyjne)                                

z realizowanym od 2016r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 jako poddziałanie „ Wsparcie  na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją  i 

dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, projektem dotyczącym Scalenia gruntów obiektu Ścieki 

obejmującym część gruntów obrębu Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka. Na realizacje w/opisanego 

zadania przyznana została pomoc  finansowa w wysokości 5 109 003,24 zł co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowanych (63,63% - środki EFRROW;  36,37% środki krajowe). 
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 Powiat Rawski zlecił wykonanie prac polegających na „dostarczeniu bazy BDOT500 oraz  

powiatowej bazy GESUT na pięciu jednostkach ewidencyjnych, poprawiając stan 

informatyczny baz danych o terenie. 

Tereny pod inwestycje 

 W 2018roku  Powiat Rawski sprzedał  nieruchomość o powierzchni 0,5411 ha   położoną 

w Rawie Mazowieckiej przy  ul. Opoczyńskiej, co umożliwiło rozbudowę zakładu 

produkcyjnego działającego   w Rawie Mazowieckiej.  

 

II. Realizacja polityk,  programów i strategii  

 

W 2018 roku powiat rawski realizował programy : 

 

II.1. Geodezja 

1) „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”  

Program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. 

Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 481 542,00 zł, wydatki poniesione w 2018 roku 

481 539,67 zł tj. 100,0 % planu 

2) "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług 

poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego"- plan na 2018 rok to kwota 

750 000,00 zł, środki wydatkowano w kwocie 6 418,12 zł. 

 

II.2. Oświata 

1) „Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu 

dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do 

rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej” .        Program 

jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. Plan na zadanie w 2018 



19 

 

roku to kwota 1 235 000,00 zł, wydatki poniesione do dnia 31 grudnia 1 189 504,47 zł tj. 96,3 

% planu.  

2) „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk”. 

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 

2018 roku to kwota 434 906,00 zł, wydatki poniesione w 2018 roku 434 904,75  zł tj. 100,0 % 

planu. 

3) „Staże i praktyki w zawodach przyszłości”. Program jest realizowany przez Zespół Szkół 

CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 465 551,00 zł, wydatki 

poniesione w 2018 roku 465 550,54 zł tj. 100,0 % planu. 

4) „Buduj karierę podczas stażu”. Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa 

Mazowiecka. Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 288 816,00 zł, wydatki poniesione w IV 

kwartałach 2018 roku 288 815,79 zł tj. 100,0 % planu. 

5) „Krok do kariery w branży samochodowej”. Program jest realizowany przez Zespół Szkół 

CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 440 704,00 zł, wydatki 

poniesione to kwota 435 497,73 zł tj. 98,8 % planu. 

6) "Praktyka zagraniczna szansą na zatrudnienie w zawodzie".  Program jest realizowany 

przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. 

Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 316 408,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 311 446,08 

zł tj. 98,4 % planu. 

7) „Getting ready for the European Job Market (Szykując się do europejskiego rynku 

pracy)” . Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na 

zadanie w 2018 roku to kwota 32 796,00 zł, wydatki poniesione  do 31.12.2018 roku 32 796,00 

zł tj. 100,0 % planu. 

8) „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej”. Program 

jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska. Plan na zadanie w 

2018 roku to kwota 46 207,00 zł, wydatki poniesione w 2018 roku 46 205,90 zł tj. 100,0 % 

planu. 

9) „Europejskie szkolenia kadry kluczem do sukcesu uczniów ZSCEZiU”. Program jest 

realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka 
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Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 27 625,00 zł, wydatki poniesione do 31.12.2018 roku 

22 000,00 zł tj. 79,6 % planu 

1) „Zawodowe drogowskazy”. Program jest realizowany przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 747 

161,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 273 219,88 zł. 

2) „Mobilny Reymont” .Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Rawie Mazowieckiej. Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 40 000,00 zł, wydatków nie 

poniesiono. 

3) „Staże zawodowe oknem na rynek pracy”. Program jest realizowany przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Biała Rawska. Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 861 029,00 zł, w 

2018 roku wydatkowano 677 687,90 zł. 

 

II.3. Pomoc społeczna i niepełnosprawność 

1) „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” . 

Program jest realizowany przez Powiat Rawski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Rawie Mazowieckiej jako lidera projektu oraz partnerów projektu tj. gminy: Rawa 

Mazowiecka, Cielądz i gminę miejską Białą Rawska oraz Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku i Fundację "Obudźmy nadzieję". Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 1 479 

459,00 zł, wydatki w 2018 roku zostały poniesione w wysokości 921 180,55 zł tj w 62,3 % 

planu. 

2) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", Porozumienie nr 

MEN/2017/DWKI/1661. W części programu realizowanej przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej wydatki wyniosły 107 695,86 zł na zaplanowana kwotę 

109 200,00 zł co stanowiło 98,6 % planu. 

3) Uchwałą nr XXXVIII/244/2014 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 23 lipca 2014r. została 

przyjęta do realizacji Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych                                      

w Powiecie Rawskim na lata 2014-2020. 

W związku z realizacją Strategii, w roku 2018, PCPR pozyskał i przeszkolił  

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, organizował szkolenia dla 

funkcjonujących  rodzin zastępczych, udostępniał osobom i rodzinom bezpłatne poradnictwo, 

przyznawał świadczenia rodzinom zastępczym, usamodzielniającym się wychowankom   oraz  
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zapewniał wsparcie ze strony koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. PCPR zapewniał 

poradnictwo specjalistyczne dla osób doznających przemocy oraz zapewniał schronienie  w 

Ośrodku Interwenci Kryzysowej. PCPR  realizował Powiatowy Program Działań Na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych oraz realizował projekt „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu 

Rawskiego” w ramach, którego w roku ubiegłym, utworzono  wypożyczalnię sprzętu 

rehabilitacyjnego dla Powiatu Rawskiego. 

4) Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar 

przemocy w rodzinie w powiecie rawskim na lata 2018-2022. 

W roku 2018  PCPR realizował zgodnie z przyjętymi założeniami i w miarę posiadanych 

środków zadania zawarte w „Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  w Powiecie Rawskim na lata 2018-2022”. Celem 

głównym programu  jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie                   

w powiecie rawskim poprzez: 

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy 

ofiarom przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym.  

- zapewnienie ochrony w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz zwiększenie dostępu do 

specjalistycznego poradnictwa  ofiarom przemocy. 

- ograniczenie stosowania przemocy poprzez opracowanie i realizację działań korekcyjno – 

edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc  w  rodzinie. 

5) Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2016-2018.  

W roku 2016 Uchwałą  nr  XVII/93/2016  Rady Powiatu Rawskiego z dnia 14 kwietnia 

2016r. został przyjęty do realizacji Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 

2016-2018. PCPR realizował zgodnie z przyjętymi założeniami i w miarę posiadanych 

środków, zadania zawarte w  w/w  Programie.  

 Celem głównym Programu było zbudowanie w powiecie rawskim zintegrowanego 

systemu pieczy zastępczej. 

Cel główny był  realizowany poprzez cele szczegółowe tj. 

 a) Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem przebywającym poza środowiskiem 

naturalnym oraz rozwijanie współpracy   z rodziną naturalną, 

b) Pomoc w usamodzielnianiu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych                        

i rodzin zastępczych, 
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 Adresatami Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej były rodziny 

zastępcze, dzieci i młodzież przebywająca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

pełnoletni wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-

wychowawcze, rodziny biologiczne dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych                         

i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

 W ramach Programu Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny promowało idee 

rodzicielstwa zastępczego podczas powiatowych imprez. 

Udzielało  kompleksowej pomocy osobom usamodzielnianym oraz  wsparcia w realizacji 

indywidualnych programów usamodzielnienia, w tym poprzez wsparcie rzeczowe                             

i finansowe. Prowadziło działania  wspierające  istniejących rodzin zastępczych poprzez 

zapewnianie dostępu  do specjalistycznej pomocy. 

 

6) Projekt  „Centrum usług społecznych dla powiatu rawskiego” – wypożyczalnia sprzętu 

rehabilitacyjnego. 

W 2017r. rozpoczęła się realizacja Projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu 

rawskiego” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

RPO WŁ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 

„Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie 

IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.  Całkowity koszt projektu  4 105 527,92 zł. Projekt 

realizowany jest w partnerstwie, liderem wiodącym jest Powiat Rawski/Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, partnerami natomiast 3gminy (Rawa Mazowiecka, Biała Rawska i Cielądz) 

oraz Fundacja „Obudźmy Nadzieję”  i Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

Projekt realizowany będzie do dnia 30.09.2020r. 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, 

ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i 

procesom marginalizacji mieszkańców powiatu rawskiego poprzez umożliwienie im szybszego 

powrotu  do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej. W ramach projektu Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie utworzyło i  prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla  

mieszkańców powiatu rawskiego. Wypożyczalnia mieści się w budynku Starostwa 

Powiatowego przy ul. Kościuszki 5. Osoby z terenu powiatu rawskiego, spełniające określone 

kryteria udziału w projekcie mogą wypożyczyć następujący sprzęt rehabilitacyjny: łóżka 

rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, kule łokciowe, kule łokciowe dziecięce, kule 

pachowe, wózki inwalidzkie, rotory kończyn górnych i dolnych, balkoniki rehabilitacyjne, 
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rolatory chodziki, krzesełka toaletowe, przenośne łóżko do masażu, laski trójnóg, koncentratory 

tlenu, pionizatory, nasadki na toaletę, wózki toaletowe, podnośniki transportowo-kąpielowe. 

Każdy egzemplarz sprzętu znajdujący się w Wypożyczalni posiada numer katalogowy ujęty w 

Karcie Ewidencyjnej, w której ponadto znajduje się opis stanu technicznego sprzętu, data 

użyczenia i zwrot sprzętu. Prowadzona  jest również zbiorcza ewidencja posiadanego przez 

Wypożyczalnię sprzętu. W 2018 r. z usług wypożyczalni skorzystało 85 osób, które 

wypożyczyły 120 sztuki  różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego: 37 łóżek rehabilitacyjnych, 

25 materacy przeciwodleżynowych, 12 wózków  inwalidzkich, 3 rotory kończyn górnych i 

dolnych, 8 balkoników rehabilitacyjnych, 5 rolatorów-chodzików, 10 kuli łokciowych, 2 kule 

pachowe, 7 koncentratorów tlenu, 2 nadstawki toaletowe, 1 laskę trójnóg, 4 wózki toaletowe, 2 

podnośniki wannowe, 1 krzesło toaletowe, 1 pionizator. 

Wypożyczenie sprzętu jest nieodpłatne. 

 

7) Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2018-2023 

 

            W roku 2018 PCPR realizował zgodnie z przyjętymi założeniami i w miarę posiadanych 

środków,  zadania zawarte w „Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2018-2023”. Realizowano min. działania zmierzające  do 

zaktywizowania zawodowego i społecznego osób niepełnosprawnych i ich rodzin, stworzenia 

warunków w zakresie dostępu do rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, wyrównywania szans w zakresie poprawy warunków życia osób 

niepełnosprawnych, wykorzystania lokalnego potencjału w procesie integracji osób 

niepełnosprawnych. W lutym 2018r. rozpoczęła działalność Wypożyczalnia sprzętu 

rehabilitacyjnego dla powiatu rawskiego 

 

8) Program „Aktywny Samorząd” 

  W 2018 r. Powiat Rawski przystąpił po raz kolejny do realizacji pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej 

wpłynęło 35 wniosków osób niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu rawskiego, 

ubiegających się o uzyskanie dofinansowania w ramach ww. Programu na łączną kwotę 

121.293,00 zł. Zawarto 32 umowy i wypłacono osobom niepełnosprawnym dofinansowanie  w 

łącznej wysokości  113.499,00 zł.  
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Program był realizowany w następujących obszarach: 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczna i zawodową: 

Obszar A-2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – zawarto 1 umowę, wypłacono 

dofinansowanie  w  łącznej kwocie 1.600,00 zł. 

Obszar B-1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania –  zawarto 9 umów, wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie 37.324,00 

zł. 

Obszar C-2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego                       

o napędzie elektrycznym -  zawarto 3 umowy, wypłacono dofinansowanie w  łącznej kwocie               

5.750,00 zł.  

Obszar C-3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne – zawarto 2 umowy, wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie 

34.000,00 zł. 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - zawarto 17 umów, 

wypłacono dofinansowanie w kwocie 34.825,00 zł.  

Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2018 (zawieranie umów i wypłata dofinansowań, 

rozliczenie finansowe) trwa do  15 kwietnia 2019r. 

Niezależnie od realizowanych programów PCPR w Rawie Mazowieckiej realizuje projekty: 

1) Mieszkania chronione 

Od 2010 roku na terenie Powiatu Rawskiego tj. w obiekcie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej funkcjonują mieszkania chronione dla                                

14 usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin 

zastępczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii  i zakładów poprawczych. 

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej dla osób usamodzielnianych - do czasu 

uzyskania przez nich innych możliwości zamieszkania. Zapewniają one warunki 

samodzielnego funkcjonowania  w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.  

Powiat ze środków własnych zaadaptował pomieszczenia na mieszkania chronione natomiast 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  wyposażyło  w  niezbędne meble i podstawowy sprzęt 

gospodarstwa domowego.  
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2) Ośrodek interwencji kryzysowej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Rawie Mazowieckiej  od 2001r. prowadzi 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który mieści się w budynku Domu Dziecka w Rawie 

Mazowieckiej. Według regulaminu działalności Ośrodka,  mogą w nim przebywać (do trzech 

miesięcy) osoby, rodziny z terenu powiatu rawskiego, które znalazły się w sytuacji kryzysowej 

szczególnie związanej z przemocą. Poszkodowanym osobom zostaje udzielana wszechstronna 

pomoc psychologiczna, prawna, socjalna a także pomoc w załatwieniu różnych spraw 

urzędowych, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. 

3) Poradnictwo specjalistyczne 

Poradnictwo specjalistyczne prowadzone jest przez pracowników PCPR (poradnictwo 

psychologiczne, socjalne i prawne.). W ramach poradnictwa prowadzone są: konsultacje 

psychologiczne, sesje rodzinne,  konsultacje prawne, praca socjalna. PCPR ściśle współpracuje  

z instytucjami  i organizacjami działającymi na rzecz rodzin, które wspierają nas w działaniach. 

a) Poradnictwo psychologiczne: 

- 132 sesje psychologiczne dla rodzin pełniących funkcję rodziny zastępczej.  

- 16 osób przebadanych zostało psychologicznie pod kątem posiadania predyspozycji                                       

i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

- z porad rodzinnych/wychowawczych skorzystało 15 rodzin co przekłada się na 75 sesji 

- z konsultacji psychologicznych skorzystały 62 osoby 

- z porad psychologicznych dotyczących kłopotów ze zdrowiem  skorzystało 7 osób                      

co przełożyło się na 17 sesji psychologicznych. 

- inne – 161 wizyt – terapia rozwoju osobistego, terapia lęku, zajęcia terapeutyczne z dziećmi 

z pieczy zastępczej. 

b) Poradnictwo socjalne: 

- udzielanie porad osobom zgłaszającym się do PCPR z różnymi problemami – w roku 

ubiegłym udzielono ok. 100 porad 

c) Poradnictwo prawne: 

- poradnictwo prawne w Zespole ds. pieczy zastępczej, 

- udzielanie porad prawnych dla osób dotkniętych przemocą domową  
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W roku 2018 ogółem udzielono 43 porad prawnych. 

   

4) Współpraca z organizacjami pozarządowymi      

        W 2018 r. Powiat Rawski kontynuował wieloletnią już współpracę                                                               

z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Były to:  Stowarzyszenie Rodziców i  Opiekunów  Dzieci 

Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”,  Koło Terenowe Polskiego   Związku   Niewidomych,   

Polski  Związek   Emerytów, Rencistów i  Inwalidów (Oddziały Terenowe), Stowarzyszenie 

Hospicjum, Koło Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Samorządowe 

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej, Rawskie Stowarzyszenie Amazonek, Polski 

Czerwony Krzyż, Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja  i Praca”, Stowarzyszenie 

„Nowe Życie”, Stowarzyszenie Autyzm – Ktoś Zaczarował Mój Świat, Fundacja „Obudźmy 

Nadzieję”, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Współpraca ta polega na działaniach 

informacyjnych skierowanych do ww. Stowarzyszeń, wsparciu technicznym, lokalowym jak                       

i finansowym. Przedstawiciele Stowarzyszenia Hospicjum, Koła Terenowego Polskiego 

Związku Niewidomych oraz Stowarzyszenia „Dobro Dzieci” są członkami Powiatowej 

Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Biorą oni udział w opiniowaniu podziału 

środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w danym roku oraz sposobu ich 

wydatkowania poprzez określenie procentowego poziomu dofinansowania osobom 

niepełnosprawnym poszczególnych zadań  czy też ewentualnego obniżenia tych dofinansowań. 

Ze środków Powiatu utrzymywane są pomieszczenia, w których prowadzona jest rehabilitacja 

dla dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu prowadzona przez Stowarzyszenie Rodziców i 

Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”. W 2018 r. Fundacja Obudźmy 

Nadzieję   i Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet III Wieku realizowały w partnerstwie  z 

Powiatem/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie projekt „Centrum Usług Społecznych dla 

powiatu rawskiego”. W roku 2018 r. Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej 

otrzymało środki na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości – 645.400,00 ( z 

czego 580.860,00 zł to środki PFRON ,  64.540,00 zł to środki własne powiatu). Stowarzyszenie 

Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” otrzymało  kwotę 8.000,00 

zł. ze środków PFRON na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach 

ogłoszonego przez Powiat otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego 

dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze środków 
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PFRON. PCPR wsparło finansowo organizowane przez Stowarzyszenie Autyzm – Ktoś 

Zaczarował Mój Świat obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Polskie 

Towarzystwo Walki z Kalectwem otrzymało pomoc finansową w wysokości 1.000,00 zł., które 

przeznaczyło na wsparcie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej. 

Powiat zapewnia lokal, w którym znajduje się siedziba Stowarzyszenia „Nowe Życie”. Powiat 

nieodpłatnie udostępnia salę konferencyjną   na comiesięczne spotkania Stowarzyszeniu 

Amazonek. tut. Centrum pomagało ww. Stowarzyszeniu w organizacji XVI Spartakiady 

Amazonek Regionu Łódzkiego „Dzielne Amazonki”, która odbyła się 08.09.2018 r. w Rawie 

Mazowieckiej. Ponadto powiat nieodpłatnie udostępnia salę konferencyjną na spotkania 

organizowane przez organizacje pozarządowe. W 2018 r. działające na terenie powiatu 

organizacje pozarządowe                                    za pośrednictwem PCPR brały aktywny udział 

w zbieraniu danych do wojewódzkiego informatora dla osób niepełnosprawnych.  

Rada Powiatu uchwaliła  Roczny program współpracy powiatu rawskiego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2018. Szczegółową jego realizację przedstawiono  na marcowej sesji w 

2019 roku. 

 

6) Warsztat terapii zajęciowej 

Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką 

stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji 

społecznej  i zawodowej  w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych 

do podjęcia zatrudnienia. Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część większej 

struktury organizacyjnej wyposażonej  w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do 

czynności prawnych.. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Koszt działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej  w  2018r.  wyniósł łącznie 645.400,00 zł. Ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokryto koszt działalności Warsztatu w 90% 

, co stanowi kwotę 580.860,00 zł.   Pozostała kwota w wysokości 64.540,00 zł., stanowiąca 

10% kosztów działalności Warsztatu w 2018r., została przekazana przez Powiat Rawski.  

 

II. 4. Aktywizacja osób bezrobotnych 

W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej posiadał budżet w  

wysokości 4.049.300 zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 

który umożliwił utworzenie 451 miejsc pracy i objęcie kształceniem ustawicznym 39 

pracowników i pracodawców w ramach realizowanych programów: 

1) Algorytm – Program finansowany ze środków Funduszu Pracy, wartość programu 
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1.026.500 zł, aktywizacja 166 osób bezrobotnych w ramach: staży – 64 osoby, prac 

interwencyjnych – 37 osób, robót publicznych – 31 osób, szkoleń – 19 osób, refundacji kosztów 

doposażenia stanowisk pracy – 3 osoby, prac społecznie użytecznych – 10 osób oraz bonów na 

zasiedlenie – 2 osoby. 

2) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rawskim (III). Projekt 

współfinansowany ze środków EFS, okres realizacji  01.01.2017r.- 31.12.2018r. Wsparcie 

oferowane w ramach projektu skierowane było do osób bezrobotnych w wieku do 30 r.ż. 

Wartość projektu na 2018r. 731.900 zł. W 2018r. łącznie wsparciem w ramach projektu objęto 

89 osób w poszczególnych formach wsparcia: staże – 82 osoby oraz dofinansowania na 

podjęcie działalności gospodarczej – 7 osób. 

3) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rawskim (IV). Projekt 

współfinansowany ze środków EFS, okres realizacji   01.07.2018r. - 31.12.2019r. Wsparcie 

oferowane w ramach projektu skierowane było do osób bezrobotnych w wieku do 30 r.ż. 

Wartość projektu na 2018r. 480.800 zł. W 2018r. łącznie wsparciem w ramach projektu objęto 

83 osoby w poszczególnych formach wsparcia: staże – 70 osób oraz dofinansowania na 

podjęcie działalności gospodarczej – 13 osób. 

4) Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawskim (IV). 

Projekt współfinansowany ze środków EFS, okres realizacji  01.01.2018r. - 31.12.2018r. 

Wsparcie oferowane w ramach projektu skierowane było do osób bezrobotnych w wieku 

powyżej 30 r.ż. zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy znajdujących się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy. Wartość projektu na 2018r. 817.900 zł. W 2018r. łącznie 

wsparciem w ramach projektu objęto 60 osób w poszczególnych formach wsparcia: staże – 35 

osób oraz dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej – 25 osób. 

5) Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi – Program finansowany 

ze środków rezerwy Funduszu Pracy. Termin realizacji: lipiec 2018 – marzec 2019r. Wartość 

programu 262.900 zł, aktywizacja 24 osób bezrobotnych w ramach: staży – 11 osób, prac 

interwencyjnych – 3 osoby, dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej – 4 osoby, 

refundacji kosztów doposażenia stanowisk pracy – 5 osób oraz bonów na zasiedlenie – 1 osoba. 

6) Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej. – Program finansowany ze 

środków rezerwy Funduszu Pracy. Termin realizacji: maj 2018 – marzec 2019r. Wartość 

programu 75.500 zł, aktywizacja 10 osób bezrobotnych w ramach: staży – 5 osób, prac 

interwencyjnych – 3 osoby oraz refundacji kosztów doposażenia stanowisk pracy – 2 osoby. 
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III. Realizacja uchwał Rady Powiatu Rawskiego 

 

W 2018 roku Rada Powiatu Rawskiego podjęła 105 uchwał w tym Rada Powiatu V 

kadencji 55 uchwał i Rada VI kadencji 50. Łódzki Urząd Wojewódzki wszczął postepowanie 

nadzorcze w celu kontroli legalności do trzech uchwał : 

1) Uchwały Nr XXXV/ 196/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w 

Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, 

2) Uchwały Nr XLI/228/2018  z dnia 12 września 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 

składników wynagrodzenia, 

3) Uchwały Nr XLI/229/2018 z 12 września 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiar 

obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat rawski, 

Powyższe uchwały, po uwzględnieniu uwag Nadzoru Prawnego Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego, zostały podjęte przez Radę Powiatu Rawskiego i opublikowane w Dzienniku 

Województwa Łódzkiego. 

Informacje w sprawie realizacji uchwał podjętych przez Radę Powiatu Starosta 

przedkłada Radzie Powiatu na każdej kolejnej sesji.  

W roku 2018 na wniosek Wydział Finansów i Budżetu Rada Powiatu zostały podjęte  

następujące uchwały:  

1) 10 uchwał Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian budżetu roku 2018. 

2) 10 uchwał Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2018 – 2039 

3) 94 uchwały Zarządu Powiat Rawskiego w sprawie zmian budżetu roku 2018 oraz zmian 

planów finansowych Powiatu Rawskiego nr 2018 rok. 

Na wniosek PCPR Rada Powiatu Rawskiego podjęła następujące uchwały: 

     1) Uchwałę  nr XXXVI/201/2018 z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na 

wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego doposażenia.  

2) Uchwałę nr XXXVI/202/2018 z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie określenia zadań 

związanych  z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości 
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środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przeznaczonych   na realizację tych zadań w 2018r. 

     3) Uchwałę  z dnia 12 września  2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań 

związanych    z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości 

środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2018r. 

      4) Uchwałę  nr XLII/238/2018 z dnia 30 października  2018r. w sprawie zmiany uchwały                   

w sprawie określenia zadań związanych  z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 

niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań    w 

2018r. 

     5) Uchwałę nr III/19/2018 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie 

Rawskim na lata 2018-2022. 

     6) Uchwałę nr III/20/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2023. 

     7) Uchwałę  nr III/21/2018 z dnia 19 grudnia  2018r. w sprawie zmiany uchwały                                 

w sprawie określenia zadań związanych  z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 

niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań    w 

2018r. 

Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej  Rada Powiatu Rawskiego w 2018 roku podjęła 8 

uchwał związanych z funkcjonowaniem szpitala: 

1) 3 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej- trzy uchwały; 

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2017 rok; 

3) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 

4) w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 

5) w sprawie ustanowienia „Lokalnego programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu 

Rawskiego na lata 2018-2022”; 
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6) W sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnie  

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z Powiatu Rawskiego. 

W 2018 roku zostało podjętych 9 uchwał oświatowych przez  Radę Powiatu Rawskiego : 

1) Uchwała Nr XXXV/197/2018 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 27 

lutego 2018r. w sprawie wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej 3-letniego Liceum 

Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 z Zespołu Szkół – Centrum 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. 

Zwolińskiego 46. 

2) Uchwała Nr XXXV/198/2018 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 27 

lutego 2018r. w sprawie zamiaru likwidacji poprzez wygaszanie szkoły ponadgimnazjalnej 3-

letniego Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

3) Uchwała Nr XXXVIII/209/2018 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 

15 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji z budżetu powiatu dla 

publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobierania  i wykorzystania. 

4) Uchwała Nr XXXIX/219/2018 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 

czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek 

organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Rawski. 

5) Uchwała Nr XLI/227/2018 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 12 

września 2018r. w sprawie likwidacji poprzez wygaszanie szkoły ponadgimnazjalnej 3-letniego 

Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

6) Uchwała Nr XLI/228/2018 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 12 

września 2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i 

za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. 

7) Uchwała Nr XLI/229/2018 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 12 

września 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, 

zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 

7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Rawski. 
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8) Uchwała Nr XLII/236/2018 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 

października 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/228/2018 Rady Powiatu Rawskiego z 

dnia 12 września 2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. 

9) Uchwała Nr XLII/237/2018 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 

października 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/229/2018 Rady Powiatu Rawskiego z 

dnia 12 września 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 

42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. 

Na wniosek Wydziału Infrastruktury Rada Powiatu podjęła następujące uchwały: 

1) Uchwałę nr XLII/239/2018 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 

października 2018r.w sprawie  ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów 

usuniętych z dróg na podstawie art.130a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym na 

obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od usunięcia. Na podstawie tej uchwały 

dokonuje się naliczeń związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z 

dróg. 

2) Uchwała nr XXXV/195/2018 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 27 

lutego 2018r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na 

obszarze Powiatu Rawskiego. Na podstawie tej uchwały dokonuje się naliczeń związanych z 

zajęciem pasów drogowych dróg powiatowych. 

Na wniosek Wydziału Organizacyjnego Rada Powiatu Rawskiego podjęła następujące 

uchwały: 

1) Uchwała Nr XLII/233/2018 Rady Powiatu Rawskiego z 30 października w sprawie zmiany 

Statutu Powiatu Rawskiego 

2) Uchwała Nr XLII/234/2018 Rady Powiatu Rawskiego z 30 października 2018 roku w 

sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

3) uchwała Nr III/22/2018 Rady Powiatu Rawskiego z 19 grudnia 2018 w sprawie Rocznego 

programu współpracy powiatu rawskiego z organizacjami pożytku publicznego na 2019 rok. 

W związku z nową kadencją Rady Powiatu i Zarządu Powiatu podjęte były przez Radę 

Powiatu Rawskiego w 2018 roku uchwały proceduralne. 


