
UCHWAŁA NR 105/2019 
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO 

z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie przyjęcia ostatecznej listy zadań dopuszczonych pod głosowanie w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 2019

Na podstawie art. 3d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511) oraz Uchwały nr IX/66/2019 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 18 czerwca 2019 r. 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu 
Rawskiego w roku 2019 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 9 lipca 2019 r. poz. 3886) Zarząd Powiatu Rawskiego 
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się ostateczną listę zadań dopuszczonych pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Powiatu Rawskiego w roku 2019, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

ozef Matysiak

Członek Zarządu

Grzegorz Stefaniak 
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Załącznik do uchwały Nr 105/2019 

Zarządu Powiatu Rawskiego 

z dnia 10 września 2019 r.

Lista zadań dopuszczonych pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku
2019

Lp. Nazwa zadania Opis Szacunkowy koszt Przewidywany termin 
wykonania

1 Zakup stołu do zabiegów 
przeprowadzonych w pracowni 

endoskopii umożliwiający 
jednocześnie transport chorych

Zakup stołu do zabiegów 
przeprowadzonych 

w pracowni endoskopii 
rawskiego szpitala 

umożliwiający 
jednocześnie transport 

chorych

6700 zł październik/ listopad 
2019 r.

2 Zakup dwóch kardiomonitorów Zakup kardiomonitorów 
przeznaczonych do 

monitorowania i nadzoru 
podstawowych funkcji 
życiowych pacjenta na 

potrzeby rawskiego 
szpitala

9900 zł wrzesień/ październik 
2019 r.

3 Zakup i montaż wraz 
z przyłączem elektrycznym 
jednoramiennego szlabanu 

parkingowego 
wraz z budką parkingowego

Zakup i montaż 
jednoramiennego 

szlabanu parkingowego 
w świetle wjazdu na teren 
Szpitala Świętego Ducha

10000 zł październik/ listopad 
2019 r.

4 Dofinansowanie remontu 
korytarza głównego (parter) 
budynku głównego szpitala

Zaawansowane prace 
remontowo-malarskie 
korytarza głównego 

szpitala Świętego Ducha 
na parterze budynku

10000 zł październik/ grudzień 
2019 r.

5 Dofinansowanie prac 
remontowo-malarskich 

korytarza oraz 2 gabinetów 
pediatrycznych przeznaczonych 
dla dzieci zdrowych i chorych

Prace remontowo- 
malarskich korytarza 

oraz 2 gabinetów 
pediatrycznych 

przeznaczonych dla 
dzieci zdrowych 

i chorych

10000 zł wrzesień/ listopad 
2019r

6 Zakup siedzisk stadionowych 
dla kibiców na boisko sportowe 

w Białej Rawskiej

Zakup siedzisk 
stadionowych dla 
kibiców na boisko 

sportowe 
w Białej Rawskiej, 

poprawa jakości 
infrastruktury 

towarzyszącej przy

10000 zł październik/ listopad 
2019 r.
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boisku sportowym 
w Białej Rawskiej

7 Zapobieganie zaburzeniom 
depresyjnym u dzieci i 

młodzieży

Zapobieganie 
zaburzeniom 

depresyjnym u dzieci 
i młodzieży- głównym 

celem zadania jest 
zmniejszenie 
częstotliwości 
występowania 

pełnoobjawowej depresji 
poprzez zidentyfikowanie 
u badanego dziecka cech 
predysponujących do jej 

występowania w 
przyszłości oraz redukcja 

tychże czynników 
poprzez zastosowane 

działania interwencyjne.
Zadanie byłoby 

realizowane w Szpitalu 
Świętego Ducha

10000 zł październik/ listopad 
2019 r.

8 Utworzenie plenerowej siłowni 
przy LO im. Marii 

Skłodowskiej-Curie 
w Rawie Mazowieckiej

Utworzenie plenerowej 
siłowni przy LO im. 
Marii Skłodowskiej- 

Curie w Rawie 
Mazowieckiej ma na celu 

wzbogacenie oferty 
kultury fizycznej szkoły. 
Zadanie zakłada zakup 3 

urządzeń tworzących 
siłownię plenerową na 

terenie przy LO im. Marii 
Skłodowskiej -Curie 

w Rawie Mazowieckiej

10000 zł październik/ listopad
2019 r.

9 Zakup urządzenia AED 
Ratującego Życie

Zakup urządzenia AED 
Ratującego Życie ma 
za zadanie zwiększyć 

bezpieczeństwo 
mieszkańców Cielądza

8000 zł listopad 2019 r.

10 Malowanie oznakowania 
poziomego na drodze Rawa 

Mazowiecka- Boguszyce

Poprawa bezpieczeństwa 
poprzez namalowanie 

oznakowania poziomego 
drogi z Rawy 

Mazowieckiej do 
Boguszyc na 

maksymalnym odcinku

10000 zł październik/ listopad 
2019 r.
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11 Program wczesnego wykrywania 
zmian nowotworowych jelita 

grubego

Program wczesnego 
wykrywania zmian 

nowotworowych jelita 
grubego zakłada 

obniżenie umieralności 
z powodu raka jelita 
grubego. Program 

kierowany jest do osób 
w wieku 40-65 lat bez 

objawów raka jelita 
grubego, które w ciągu 

ostatnich 10 lat nie miały 
wykonywanego badania 

kolonoskopowego 
oraz te, które wcześniej 

nie były leczone 
z powodu raka jelita 

grubego.

10000 zł październik/ listopad 
2019 r.

12 Zatoka autobusowa przy 
przystanku w Dziurdziołach

Zatoka autobusowa przy 
przystanku 

w miejscowości 
Dziurdzioły

10000 zł listopad 2019 r.

13 Zakup oraz montaż budek 
lęgowych dla małych i średnich 

ptaków oraz nietoperzy na terenach 
powiatu rawskiego

Zadanie polega na 
zamontowaniu budek dla 

wróbli, jerzyków 
oraz nietoperzy w 

miejscach na terenie 
całego powiatu 

rawskiego.

9750 zł październik/ listopad 
2019 r.
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