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RAPORT O STANIE POWIATU RAWSKIEGO  

ZA 2019 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.  

Powiat rawski położony jest 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 ma 48 997 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 

49,3% mężczyźni. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od 

średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego 

wieku mieszkańców całej Polski osób. 60,9% mieszkańców powiatu rawskiego jest w wieku 

produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,6% mieszkańców jest w wieku 

poprodukcyjnym. Powiat ma charakter rolniczy. Charakterystyczny jest wysoki odsetek 

gruntów zajętych pod sady.  

I. Działalność Zarządu Powiatu Rawskiego      

Zgodnie z art.33 ustawy o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu wykonuje zadania 

powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym 

powiatowego urzędu pracy. Starostwo Powiatowe w 2019 roku zatrudniało średnio 100 

pracowników . W Starostwie praktyki odbywało 7 praktykantów  a  staże pracy 17  osób. Na 

pracach interwencyjnych zatrudnionych było 6 osób a na robotach publicznych  10 

pracowników. 

I.1. Udział w stowarzyszeniach i związkach 
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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, 

- Samorządowego Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury przedstawicielem 

powiatu w stowarzyszeniu jest 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  

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.  

2)  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 i medycyny szkolnej. 

SPZOZ świadczy również usługi w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 
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 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 6 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,  święta i dni wolne od pracy.  

 Na terenie Powiatu Rawskiego funkcjonuje 12 aptek ogólnodostępnych i 3 punkty 

apteczne.  

Powiat Rawski jest podmiotem tworzącym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. SPZOZ realizuje świadczenia w zakresie  

stacjonarnej całodobowej opieki szpitalnej, podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej 

opieki specjalistycznej. Głównym priorytetem działań zarówno Zarządu Powiatu Rawskiego, 

jak i Dyrekcji SPZOZ jest utrzymanie i rozwój placówki. W 2019 roku SPZOZ rozszerzył 

swoją działalność poprzez uruchomienie nowej poradni chirurgicznej i poradni 

ginekologiczno-położniczej, zapewniając tym samym pacjentom kompleksową opiekę w tych 

zakresach.   

Zakład zatrudnia wysoko wyspecjalizowaną kadrę lekarską i pielęgniarską. Sukcesywnie 

wyposaża placówkę w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz dostosowuje bazę 

lokalową do wymogów określonych przepisami prawa. Wszystkie działania podejmowane są 

z myślą o pacjencie, aby zapewnić mu diagnostykę i leczenie na wysokim poziomie i  pobyt 

w jak najlepszych warunkach. Przedsięwzięcia te przyniosły wymierny skutek, co obrazuje 

zwiększona liczba leczonych pacjentów, oraz odbytych porodów. Oznacza to, że pacjenci coraz 

większym zaufaniem darzą personel szpitala i podejmowane przez nich działania lecznicze. Ten stan  

napawa optymizmem, gdyż stwarza możliwość rozwoju placówki i bycia konkurencyjnym na rynku 

usług zdrowotnych. 

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 2019 roku Rada Społeczna zebrała się 3 

razy wydała 9  opinii w formie uchwał. 
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I.3. Pomoc społeczna i niepełnosprawność   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej (PCPR) realizuje zadania 

powiatu (własne i zlecone) na podstawie ustaw. Działalność oraz zadania Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie finansowane są z budżetu powiatu, dotacji celowych z budżetu 

państwa, PFRON oraz z środków unijnych. 

I.3.1. 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.  

I.3.2. 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. 

I.3.3. 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. 
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PCPR ściśle współpracuje  z instytucjami  i organizacjami działającymi na rzecz rodzin, które 

wspierają nas w działaniach. 

Poradnictwo psychologiczne: 

- 173 sesji psychologicznych dla rodzin pełniących funkcję rodziny zastępczej.  

- 9 osób przebadanych zostało psychologicznie pod kątem posiadania predyspozycji                                       

i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

- z porad rodzinnych/wychowawczych skorzystało 28 rodzin co przekłada się na 113 sesji 

(terapia rozwoju osobistego, terapia lęku, zajęcia terapeutyczne z dziećmi z pieczy 

zastępczej). 

- z konsultacji psychologicznych skorzystało 50 osób 

- z porad psychologicznych dotyczących kłopotów ze zdrowiem  skorzystało 19 osób                      

co przełożyło się na 38 sesji psychologicznych. 

Poradnictwo socjalne: 

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

ubiegłym udzielono ok. 100 porad 

Poradnictwo prawne: 

- poradnictwo prawne w Zespole ds. pieczy zastępczej, 

- udzielanie porad prawnych dla osób dotkniętych przemocą domową  

w roku 2019 ogółem udzielono 48 porad prawnych. 
 

     I.3.4. współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz osób niepełnosprawnych 

W 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuowało wieloletnią już współpracę                        

z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami. Są to: Stowarzyszenie Rodzin 

Wielodzietnych, 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 
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Walki z Kalectwem. Współpraca ta polegała 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 2019 r. Fundacja Obudźmy Nadzieję i Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet III Wieku 

realizowały w partnerstwie z Powiatem projekt „Centrum Usług Społecznych dla powiatu 

rawskiego”.  

W roku 2019 r. Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej otrzymało środki                        

na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości – 703.734,00 ( z czego 

633.360,00 zł to środki PFRON,  70.374,00 zł to środki własne powiatu). Stowarzyszenie 

Rodziców  i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” otrzymało  kwotę 

5.000,00 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 PFRON. 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.  

PCPR ściśle współpracuje  z instytucjami  i organizacjami działającymi na rzecz rodzin, które 

wspierają nas w działaniach. 

I.3.5.Warsztat Terapii Zajęciowej 
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Warsztat 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. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne 

podmioty. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie 

Mazowieckiej prowadzony jest przez Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi 

Rawskiej. Warsztat ma swoją siedzibę przy ul. Miłej 2. Uczestnikami Warsztatu jest 35 

dorosłych osób niepełnosprawnych. Warsztat posiada wykwalifikowaną kadrę – instruktorów 

terapii zajęciowej, rehabilitanta, psychologa.  

Osoby niepełnosprawne mieszkające poza Rawą Mazowiecką oraz te z terenu miasta, które 

muszą być dowożone, korzystają ze specjalnie do tego celu przystosowanego środka 

transportu. 

Koszt działalności WTZ w roku 2019 to kwota – 703.734.zł.  Ze środków PFRON pokryto 

koszt działalności Warsztatu w 90% , jest to kwota  –  633.360 zł.  Udział własny powiatu –

70.374 zł. 

I.3.6. program wyrównywania różnic między regionami III 

W ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z 2019r. Gmina 

Rawa Mazowiecka złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach projektu pn. „Mobilny 

uczeń” zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 

osoby na wózku inwalidzkim. Zawarto stosowną umowę i został zakupiony samochód, który 

przewozi  niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Rawa Mazowiecka do Szkoły 

Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Starej Wojskiej. Całkowity koszt zakupu 

samochodu to kwota 148.461 zł, dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 74.164,80 zł.  

I.3.7. rehabilitacja osób niepełnosprawnych 

W 2019 r. został ogłoszony przez Zarząd Powiatu Rawskiego otwarty konkurs 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 PFRON na kwotę 5.000,00 zł.  
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Konkurs rozstrzygnięto i zadanie to w 2019r. realizowane było przez Stowarzyszenie 

Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „DOBRO DZIECI” w Rawie 

Mazowieckiej.  Ostateczna kwota dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 4.992,44 zł, 

przy czym jego koszt całkowity  to kwota 29.523,62 zł. Dofinansowano koszt rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych przez okres IX-XII 2019r. 

I.3.8.  programu „Dobry start” 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018r., poz. 1061, z 

późn. zm.), określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” 

ustanowionego uchwałą Rady Ministrów  Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018r. (M.P. poz. 514). 

Świadczenie „Dobry start” przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom 

prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom 

placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo - 

terapeutycznych w wysokości 300 złotych, raz w roku w zawiązku z rozpoczęciem roku 

szkolnego dzieci lub osób uczących do ukończenia 20 roku życia oraz dzieci lub osób 

uczących się legitymujących  się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia przez nie 

24 roku życia. Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom lub osobom uczącym 

się                              w szkole  (oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, 

klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, 

szkołę artystyczną,                  w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, szkołę 

dla dorosłych, szkołę policealną, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek 

szkolno - wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno - 

wychowawczy). 

I.3.9. piecza zastępcza 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na 

dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie obowiązek wytyczania powództw                            

o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w rodzinach 

zastępczych i palcówkach opiekuńczo – wychowawczych, w przypadku gdy od umieszczenia 

dziecka w pieczy upłynął rok.  W 2019 roku zostało złożonych do Sądu 6 pozwów   o 

zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz 9 dzieci. Sprawy zakończyły się zasądzeniem 

alimentów od pozwanych. Zgodnie z ustawą za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych i 

palcówkach opiekuńczo - wychowawczych rodzice ponoszą opłatę od dnia umieszczenia 
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dziecka w pieczy zastępczej. W 2019 roku zostało wydanych 20 decyzji administracyjnych 

dot. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

I.3.10. dodatek wychowawczy 500+ 

Od 01.07.2019r. dodatek wychowawczy 500+ przysługuje również dzieciom przebywającym                       

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dodatek wychowawczy 500+ dla dzieci z 

rodzin zastępczych to kwota - 326 216,00. Dodatek wychowawczy 500+ dla dzieci 

przebywających w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej   to kwota  - 64.705,45  zł.  Powiat 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w rodzinie zastępczej  lub placówce opiekuńczo-wychowawczej ponosi wydatki na 

jego utrzymanie.  

W roku ubiegłym Powiat Rawski podpisał 5 porozumień w sprawie ponoszenia wydatków                    

z tytułu pobytu 8 dzieci z powiatów: Drawskiego, Żyrardowskiego, Wałeckiego Grójeckiego 

oraz Nowodworskiego, w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. 

I.3.11 imprezy integracyjne 

W dniu 15 września 2019 r. w Rawie Mazowieckiej odbyła się już po raz XVII  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 02 czerwca 2019r. na terenie kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej w Regnowie 

odbył się Powiatowy dzień dziecka. Organizatorami imprezy byli Starosta Rawski oraz Wójt 

Gminy Regnów natomiast  PCPR był współorganizatorem. W programie imprezy 

przewidziano: występy dzieci ze szkół z terenu gminy Regnów, gry, zabawy, konkurencje 

sportowe,  konkursy rodzinne, malowanie twarzy, wesołe miasteczko oraz strzelanie z 

wiatrówki. Dla  wszystkich uczestników przygotowany był  poczęstunek.  Impreza cieszyła 

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

wspaniale.  

I.3.12. orzecznictwo o niepełnosprawności 
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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, 

- wydanie karty parkingowej, 

W 2019 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zorganizował 98 
posiedzeń składu orzekającego i przyjął około 4 tys. interesantów w tym przyjął: 

-  wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności – 116 

-  wniosków o wydanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności – 732 

-  wniosków o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność - 19 

-  wniosków o wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność - 0 

-  wniosków o wydanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawność – 82 

-  wniosków o kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych - 91 

-  wniosków o kartę parkingową dla placówek – 0 

W 2019 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał: 

- orzeczeń o niepełnosprawności – 108 

- orzeczeń o stopniu niepełnosprawności – 672 

- legitymacji dokumentującej niepełnosprawność - 19 

- duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność - 0 

- legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawność – 82 

- kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 91 

- kart parkingowych dla placówek – 0 

Ponadto Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał Orzeczenia o: 

- niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 0 

- odmowie wydania orzeczenia o niepełnosprawności – 21 

- niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności – 17 
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- odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 15 

- umorzono postępowanie z powodu zgonu – 8 

- umorzono postępowanie z powodu wycofania wniosku – 1 

- wniosek pozostawiono bez rozpoznania z powodu niestawiennictwa – 10 

- wniosek pozostawiono bez rozpoznania z powodu nieuzupełnienia dokumentacji – 50 

- pozostawienie wniosku bez rozpoznania z powodu nieuzupełnienia braków formalnych - 1 

W 2019 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przyjął: 

68 odwołań od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 14 odwołań od orzeczenia o 
niepełnosprawności, 

W 2019 roku podpisano umowy zlecenia z członkami składu orzekającego: 

- lekarz – 8 

- psycholog – 1 

- pedagog – 1 

- pracownik socjalny – 2 

- doradca zawodowy – 2 

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 31.12.2019 r. wynosiła 673 

osoby. Jest to zmniejszenie się liczby bezrobotnych w porównaniu do grudnia 2018 r. o 150 

osób, tj. o 18,2 %. Efektywność działań urzędu pracy odzwierciedla także wskaźnik stopy 

bezrobocia w powiecie rawskim – wg stanu na dzień 31.12.2019r. wynosił  3,2% i był  

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

osiągnęła poziom  5,4%, natomiast w kraju – 5,2%. W okresie 12 miesięcy 2019r. 

zarejestrowało się  

w PUP w Rawie Mazowieckiej ogółem 1415 osób bezrobotnych, w tym 732 kobiety, 

wyłączono z ewidencji 1565 osób, w tym 804 kobiety, w związku z czym odpływ 

przewyższył napływ o 150 osób. Jedną z charakterystycznych cech bezrobocia w powiecie 

rawskim jest wysoki udział osób zamieszkałych na wsi – 49,6% oraz osób zagrożonych 

długotrwałym bezrobociem. Na koniec 2019r. w ewidencji PUP figurowało 295 osób 

długotrwale bezrobotnych, co stanowi 43,8% ogółu osób zarejestrowanych oraz 27,8% osób 
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powyżej 50 roku życia. Często na wydłużający się czas pozostawania bez pracy wpływa brak 

kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb rynku pracy lub doświadczenia 

zawodowego oczekiwanego przez pracodawców składających oferty pracy. Są to główne 

bariery utrudniające wejście osób na rynek pracy lub powrót po dłuższej przerwie 

pozostawania bez pracy. Osoby pozostające bez pracy przez okres dłuższy niż 12 stanowiły 

34,2% ogółu bezrobotnych w powiecie rawskim. Jest to bardzo duża grupa osób 

bezrobotnych, która bezwzględnie wymaga wsparcia w zakresie nabycia doświadczenia 

zawodowego oraz wsparcia w subsydiowanym zatrudnieniu. 

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 – 

27,7% oraz 35-44 lata – 19,0% i 45-54 lata – również 19,0%. W ewidencji PUP figurowały 

423 osoby bezrobotne w wieku największej aktywności zawodowej od 18 do  44  lata, 

stanowiły 62,9% ogółu bezrobotnych. W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na 

terenie powiatu rawskiego najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym i poniżej – 30,0% ogółu. Nieco niższy odsetek stanowią osoby z 

wykształceniem zasadniczym zawodowym 27,2% oraz z wykształceniem policealnym i 

średnim zawodowym – 23,8% ogółu. Osoby z wykształceniem wyższym stanowią 10,8% 

zarejestrowanych bezrobotnych z terenu powiatu. Najniższy udział w ogólnej liczbie 

zarejestrowanych stanowią osoby  

z wykształceniem średnim ogólnokształcącym – 8,2%. Na koniec 2019r. 24,8% osób 

bezrobotnych posiadało staż pracy od 1 do 5 lat. Osoby z krótkim stażem pracy (do 1 roku) 

lub nieposiadające doświadczenia zawodowego stanowią 35,5% ogółu bezrobotnych, a ze 

stażem pracy wynoszącym od 5 do 20 lat – 30,2%. Natomiast staż pracy przekraczający 20 lat 

dotyczy 9,5% osób bezrobotnych. 

W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej pozyskał na aktywizację 

zawodową bezrobotnych środki finansowe w wysokości 3.182,5 tys. złotych, z tego 

największy udział mają środki EFS POWER 37,0%, następnie Algorytmu 31,2%, środki EFS 

RPO 26,3%, Rezerwa FP ARiMR 0,8% oraz 4,7% stanowiły środki Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.  

Pozyskane w 2019 r. środki finansowe umożliwiły aktywizację 391 osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy oraz objęcie 72 pracowników i pracodawców z 25 

zakładów pracy kształceniem ustawicznym finansowanym z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego. Najwięcej osób zostało uczestniczyło w stażach 228 osób - 58,3% 
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aktywizowanych, pracami interwencyjnymi objęto 45 osób - 11,5%, środki na podjęcie 

własnej działalności gospodarczej uzyskało 40 osób - 10,2%, w robotach publicznych 

uczestniczyło 31 osób - 7,9% aktywizowanych, szkoleniami objęto 28 osób - 7,2%, w 

programie PAI również uczestniczyło 10 osób - 2,6% aktywizowanych bezrobotnych, a 

zatrudnienie w ramach doposażenia stanowiska pracy uzyskały 4 osoby - 1,0%. Liczne 

inicjatywy własne Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej umożliwiły zwiększenie 

środków finansowych na aktywizację osób bezrobotnych, w wyniku czego 58,1% 

bezrobotnych czyli co druga osoba w 2019 r. została objęta wsparciem Urzędu. 

W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej posiadał w dyspozycji 

środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 150,0 tys. zł. Wpłynęło 40 

wniosków na przeszkolenie 103 osób na kwotę 274.055,17 zł, w tym:  

 Jednostki sektora finansów publicznych – 3 wnioski na 12 osób, 

 Przedsiębiorcy prywatni – 37 wniosków na 91 osób.  

Ocena złożonych wniosków przedstawiała się następująco: 

a) pozytywnie rozpatrzono – 34 wnioski 

b) negatywnie rozpatrzono –  6 wniosków. 

Zawarto 34 umowy o przyznanie środków KFS na kwotę 148.248,00 zł na 72 osoby. 

Średni koszt szkolenia 1 osoby wynosił 2.059,00 zł. Kształceniem ustawicznym objęto 72 

osoby, w tym 7 pracodawców i 65 pracowników. Pozostałą kwotę 1.750 zł wydatkowano na 

działania promocyjne KFS. 

Zakres realizowanego kształcenia ustawicznego to w 100% szkolenia zawodowe. 

Ponadto w 2019 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej wpłynęło 

8085 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz 3538 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi.  

Największy wzrost zatrudnienia zauważono wśród obywateli Ukrainy. Odnotowano 

3215 obywateli tego kraju zarejestrowanych na podstawie oświadczeń o powierzeniu 

wykonywania pracy oraz 8057 na podstawie zezwoleń na pracę sezonową.  

I.5. Bezpieczeństwo 
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Raz na kwartał odbywają się posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, która 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. Na posiedzeniach omawiane są, zgodnie z rocznymi planami 

pracy, sprawozdania wszystkich służb, inspekcji i straży oraz aktualne zagrożenia mogące 

wystąpić na terenie powiatu rawskiego. 

Wydział Polityki Społecznej - Oddział Zarządzania Kryzysowego  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. 

Zrealizowano Uchwałę  Rady Powiatu Rawskiego w sprawie przekazania środków 

finansowych w wysokości 30 000 zł na zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 

4x4 przeznaczonego dla Komendy PSP w Rawie Mazowieckiej i zawarto Porozumienie w 

sprawie przekazania 5 000 zł na dofinansowanie przez Powiat Rawski zakupu radiowozu dla 

KPP w Rawie Mazowieckiej. 

Z środków Wojewody Łódzkiego, na potrzeby obrony cywilnej, zakupiono jeden zestaw butli 

do nurkowania oraz dwa namioty 4x2,7, które przekazano gminom Sadkowice i Biała 

Rawska. 

 

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 Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej,  

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

Rawie Mazowieckiej,  

4.Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej,  

5.Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej,  

6.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. 

 

1.6.1.Remonty w szkołach i placówkach oświatowych 
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W 2019 roku w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski 

dokonane zostały następujące remonty: 

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie  

przeprowadzono remont i zaadaptowano pomieszczenie na gabinet pielęgniarki, 

wycyklinowano i zabezpieczono(olejowanie) parkiet w 3 pracowniach, 

położono terakotę w pracowni chemicznej, 

pomalowano korytarz i hol na II piętrze,  

wymieniono instalacje elektryczną i lampy oświetleniowe w 5 pracowniach, 

pomalowano 5 pracowni, 

założono nowe drzwi w 5 pracowniach, w 2 szatniach, 1 pod prysznic przy sali 
gimnastycznej, 

zmieniono wykładzinę w sekretariacie i bibliotece,  

wymieniono instalację elektryczną w szatni  WF, pomalowano ją i wymieniono wykładzinę, 

wymieniono wykładzinę w pracowni informatycznej, 

naprawiono dach na zapleczu Orlika i sali gimnastycznej, 

przeprowadzono remont i konserwację boiska Orlik, 

dokonano pielęgnacji  drzew od ul. Słowackiego, 

pomalowano okna w pokoju nauczycielskim i pracowni chemicznej. 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta 

pomalowano 3 pracownie,  

pomalowano łazienki, pokój gospodarczy i biuro internatu, 

wyremontowano pomieszczenie wstępnej obróbki warzyw, 

naprawiono rynnę na dachu od strony kuchni, 

naprawiono oświetlenie w łazienkach internatu, 

zakupiono łóżka, materace i pojemniki na pościel oraz 2 kanapy do internatu, 

zakupiono stoły i krzesła na stołówkę.  

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 

pomalowano 6 pracowni, 

wyremontowano łazienki na I i II piętrze, 

wymieniono oświetlenie w 2 pracowniach. 

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

zakończono remont warsztatów szkolnych – 5 nowych pracowni zawodowych, 
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wyremontowano 3 pokoje w internacie dla 16 uczniów. 

 

Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 

pomalowano hol na I piętrze, salę arteterapii i siłownię, 

odnowiono pomieszczenie socjalne na II piętrze, 

odnowiono stół do bilardu, 

wyłożono kasetonami sufit w pomieszczeniu socjalnym u chłopców, 

wymieniono meble w pomieszczeniu socjalnym u chłopców, 

doposażono sale lekcyjne w pomoce dydaktyczne, 

pomalowano dużą świetlicę we współpracy ze stowarzyszeniem MOSIK. 

 
 

          1.6.2 Pozyskiwanie środków zewnętrznych 

Szkoły i placówki podległe pod Powiat Rawski chętnie składają wnioski na różnego 

rodzaju projekty finansowane ze środków zewnętrznych: 

 

Projekt pn. „Szkoła Nowego Wymiaru ”. Był to projekt realizowany przez Liceum 

Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Łączna wartość projektu  678.830,63 zł. 

Realizowany od 01.01.2019 do 31.12.2020r. W projekcie bierze udział 136 uczniów i 30 

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. „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.   
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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. „Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość” to projekt realizowany 

przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej w ramach konkursu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 680 307,34zł. Realizacja projektu od 

01.01.2019r. do 31.12.2020r. W projekcie bierze udział 160 uczniów i 20 nauczycieli. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w Liceum 

Ogólnokształcącym ukierunkowane na podniesienie u 160 uczniów kompetencji kluczowych i 

umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 

 

Projekt pn. „Mobilny Reymont” to projekt realizowany przez ZSP im. Władysława 

Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej  ze środków EFS w programie 

ERASMUSPLUS. Łączna wartość projektu to 245.872,00 zł. Projekt realizowany jest  od 

01.09.2018  do 31.12.2019.Głównym celem projektu jest nabycie i rozwinięcie przez 32 

uczniów klas trzecich technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk, technik 

ekonomista oraz technik agrobiznesu umiejętności i kompetencji zawodowych 

dostosowanych do wymagań europejskiego rynku pracy. 

 

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 
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zajęcia pozalekcyjne dla uczniów technikum informatycznego, ekonomicznego i 

ogrodniczego, szkolenia dla nauczycieli oraz kursy dla uczniów. 

 

Projekt pn. „Akademia umiejętności”. 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  

1.993.687,20 zł. Realizowany od 01.01.2019- do 31.12.2020r. W projekcie brało udział 140 

uczniów i nauczyciele, głównym celem projektu były dodatkowe kursy zawodowe i staże 

uczniów u pracodawców oraz wyposażenie szkoły w nowoczesne pracownie. W ramach 

projektu powstały trzy pracownie tj. pracownia montażu urządzeń i systemów 

mechatronicznych, pracownia języków obcych, pracownia urządzeń techniki komputerowej 

oraz doposażone zostały cztery już istniejące. 

 

Projekt pn. „Pracuj w branży HoReCa”. 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  

1.504.416,00 zł. Realizowany od 01.01.2019- do 31.12.2020r. W projekcie brało udział 120 

uczniów i nauczyciele, głównym celem projektu były dodatkowe zajęcia specjalistyczne, 

dodatkowe kursy zawodowe i staże uczniów u pracodawców oraz wyposażenie szkoły w 

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

technologii gastronomicznej, pracownia języków obcych oraz doposażone zostały pracownie 

dla 3 kierunków objętych projektem w sprzęt i materiały dydaktyczne. 

 

Projekt pn. „Motoryzacja moja pasja”. 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  

1.586.867,00 zł. Realizowany od 01.01.2019- do 31.12.2020r. W projekcie brało udział 80 

uczniów i nauczyciele, głównym celem projektu były dodatkowe zajęcia specjalistyczne, 

dodatkowe kursy zawodowe i staże uczniów u pracodawców oraz wyposażenie szkoły w 

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

mechatroniki samochodowej, pracownia przepisów ruchu drogowego z symulatorem jazdy 
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oraz plac manewrowy. Doposażone zostały pracownie dla 2 kierunków objętych projektem w 

sprzęt i materiały dydaktyczne. 

 

Projekt pn. „Czas na staż”. Był to projekt realizowany przez Zespół Szkół-Centrum Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika 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  499.000 zł. Realizowany od 01.09.2018-do 31.08.2019r. W 

projekcie brało udział 64 uczniów (mechatroników, informatyków i mechaników). Głównym 

celem projektu było rozwijanie i nabywanie kompetencji i umiejętności zawodowych podczas 

praktyk zawodowych w Grecji.  

 

Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej w ramach Wieloletniego Rządowego 

Programu na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu” otrzymał wsparcie finansowe                        

w wysokości 100.000 zł.  

Placówka otrzymała także środki finansowe w wysokości 10.200 zł na projekt pn. „101 

Potraw Ziemi Rawskiej” od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

 

1.6.3. Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych: 

    

  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie 

• II miejsce w Mistrzostwach Polski w Biegach Górskich. 

• IV miejsce w finale ogólnopolskim Licealiady w Tenisie Stołowym Dziewcząt. 

• I miejsce w finale wojewódzkim Licealiady w indywidualnych biegach przełajowych. 

• Tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Geologicznym OKAWANGO. 

• III miejsce na etapie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. 

• Dwie osoby zdobyły tytuł finalisty w Konkursie matematycznym „Matematyka Moja 

Pasja”. 

• Dwa wyróżnienia w Konkursie matematycznym „Kangur”. 

       Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta   

• I miejsce w punktacji ogólnej w Powiatowym Współzawodnictwie Licealiady. 

• IV miejsce w finale wojewódzkim Licealiady i I miejsce w półfinale wojewódzkim                           

w sztafetowych biegach przełajowych chłopców. 
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• I miejsca w Powiatowej Licealiadzie w następujących konkurencjach – dziewczęta: 

piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka,  - chłopcy: sztafetowe biegi przełajowe, 

piłka ręczna, piłka nożna i halowa piłka nożna. 

• II miejsce w etapie rejonowym Konkursu Historycznego „Żołnierze niezłomni”. 

• I i II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie LOP „Mój las”. 

• Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym GEO-PLANETA. 

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

• IV miejsce w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt na szczeblu rejonowym. 

• I miejsce MISTRZ WOJEWÓDZTWA w Indywidualnych biegach przełajowych w  

Uniejowie. 

•  I miejsce w Olimpiadzie Teologii Katolickiej. 

• I i II miejsce w etapie diecezjalnym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. 

• IX, XI i XIII miejsce w finale wojewódzkim XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego 

Turnieju Motoryzacyjnego. 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej  

• Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego „Fraszka”. 

• Finalistka etapu centralnego w Konkursie historycznym „Żołnierze Wyklęci obudźcie 

Polskę”. 

• Jeden laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy „Żołnierze Wyklęci obudźcie 

Polskę” 

• Wyróżnienie w Powiatowym konkursie wiedzy o samorządzie lokalnym. 

 

Powiat Rawski za rok 2019 w ogólnopolskim współzawodnictwie sportu dzieci i 

młodzieży został sklasyfikowany na 153 miejscu z ilością 184 punktów. W województwie 

łódzkim w ramach Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych został sklasyfikowany na 

miejscach IV-VIII, w ramach rozgrywek LZS Powiat Rawski zdobył 26 medali, w tym: 9 

złotych, 9 srebrnych i 8 brązowych. W województwie łódzkim w ramach Szkolnego 

Zawiązku Sportowego w punktacji ogólnej Powiat Rawski został sklasyfikowany na X 

miejscu (w ramach Igrzysk Dzieci miejsce 10, Igrzysk Młodzieży Szkolnej 6 miejsce i 

Licealiady miejsce 14). W rozgrywkach SZS w finałach wojewódzkich zdobyto 12 medali, w 

tym: 5 złotych, 2 srebrne i 5 brązowych. 

I.7. Drogi powiatowe 

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

Natomiast w mieście Rawa Mazowiecka, na mocy zawartego porozumienia, od 01.06.2019 r. 

zarządzał Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.  

Do nałożonych, w myśl ustaw o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, transporcie 

drogowym, obowiązków wydano decyzje administracyjne w 2019: 

Zarząd Dróg Powiatowych: 

a) zezwolenia na czasowe zajęcia nieruchomości      - 60, 

b) zezwolenie na zakładanie przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach 
urządzeń technicznych:           – 65, 

c) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 245, 

d) opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych      – 36, 

e) projekty zmian organizacji ruchu                – 151, 

f) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego                - 9, 

g) zaświadczenia publiczny transport zbiorowy                                                   -11,
     

 

Oddział Komunikacji: 

a) wydanie dowodu rejestracyjnego                                              – 7225,  

b) wydanie karty pojazdu                                                - 1598,  

c) wydanie nalepki kontrolnej                                                - 4633,  

d) wydanie pozwolenia czasowego                                               - 7130, 

e) wydanie tablic tymczasowych                                                 - 240, 

f) wydanie tablic zmniejszonych                                                    - 2, 

g) wydanie tablic zmniejszonych(ze zmniejszoną czcionką)                   - 18,     

h) wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych                       - 5219,     

     (ze zmniejszoną czcionką), 
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i) wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych                         - 455, 

j) przedłużenie ważności prawa jazdy określonej kategorii                        - 118, 

k) przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem                             - 2, 

l) wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej 

przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej kwalifikacji              - 348                                

m) wydanie prawa jazdy, w tym wydanie nowego prawa jazdy 
na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy o kierujących 
pojazdami                                                       
- 763 , 

n) wymiana prawa jazdy na podstawie art. 15 ustawy                                       - 1, 

o) wymiana prawa jazdy na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy                                      - 4, 

p)wymiana prawa jazdy wydanego przez państwo  
członkowskie UE                                                         - 8, 

q) zwrot zatrzymanego prawa jazdy                                            - 6. 

Ponad to rozpatrzono 63 wnioski i postulaty mieszkańców oraz interpelacje radnych i 

rozpatrzono 37 zezwoleń na wycinkę drzew oraz zakrzaczeń w pasie drogowym. 

Zorganizowano 6 przetargów nieograniczonych i 17 zamówień publicznych  do 30tys. Euro. 

Kalkulacje opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu rawskiego na 

podstawie art. 130a ustawy  Prawo o ruchu drogowym .  

I.8. Architektura, ochrona środowiska i geodezja 

Zadania realizowane w zakresie ładu przestrzennego i ochrony środowiska : 
 
 

 

I.8.1. architektura  

 

1)pozwolenie na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych  

oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części                         – 

540, 

2)  wnioski o pozwolenie na rozbiórkę                                                                              - 203,  

3) zgłaszanie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany 

sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części                                                - 

554, 
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4)  zezwolenia na realizację inwestycji drogowej                                                                    – 

1, 

5)wnioski o uzgodnienie lokalizacji inwestycji                    -108,     
 
6) zaświadczeń w sprawach budownictwa                                                                     -16,
  
7) pisma dotyczące współpracy  z organami nadzoru i innymi instytucjami, organami, 
podmiotami i obywatelami w zakresie budownictwa                                                     -155,
  
I.8.2. ochrona środowiska 

W 2019 r. Rada Powiatu Rawskiego przyjęła Raport z wykonania Programu Ochrony 

Środowiska dla powiatu Rawskiego za lata 2017-2018. 

Przeprowadzono monitoring terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie 

wszystkich gmin powiatu rawskiego. 

Przeprowadzono akcję „Sprzątanie Świata” wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 

placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat rawski w akcji wzięło 

udział 405 osób. 

Rozpatrzono następującą liczbę spraw z poniższych zakresów: 

1)wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów                                                                 – 

4 

2) wydobywanie kopalin                                                                                                          – 

19 

3)decyzje naliczające opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę                                         – 

2 

4)projekty geologiczne                                                                                                              – 

7 

5)dokumentacje geologiczne                                                                                                     – 

9 

6)udostępnienie informacji publicznej                                                                                      – 

7 

7)udostępnienie informacji o środowisku                                                                               – 

20 
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8)  opinie do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                                – 

4 

9) sprawy różne z zakresu ochrony środowiska                                                                      – 

41 

10)  monitorowanie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na 

terenie powiatu rawskiego                                                                                                                   

– 5 

11) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy pod względem terenów 
zagrożonych ruchami masowymi ziemi – 107 

12) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy pod względem ochrony gruntów 
rolnych                                                                                                                                   – 10 

13) rekultywacja gruntów rolnych                                                                                           – 5 

14) wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej                                                                       – 21 

15) łowiectwo                                                                                                                         – 47 

16) zezwolenia na hodowlę chartów i ich mieszańców                                                            – 
3 

17) karty wędkarskie                                                                                                              – 
107 

18) rejestracja sprzętu pływającego                                                                                       – 10 

19) spółki wodne                                                                                                                    – 11 

20) opiniowanie projektów budowlanych pod względem ochrony gruntów rolnych              - 
81 

21) gospodarka rybacka                                                                                                            – 
7 

22) ekwiwalenty za zalesienia                                                                                                 – 
19 

23) usuwanie drzew oraz wykonywanie nasadzeń zastępczych                                             – 
62 

24) zgłoszenia do wyrębu w lesie                                                                                         – 
174 

25) decyzje na podstawie inwentaryzacji stanu lasów                                                           – 86 

26) zaświadczenia do celów notarialnych                                                                             – 

455 
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27) zgłoszenia instalacji                                                                                                          – 

35 

28) analiza pozwolenia zintegrowanego                                                                                   – 

1 

29) zgłoszenia instalacji do KOBIZE                                                                                     – 

15 

I.8.3.geodezja 

W roku 2019 zakończone zostały prace związane z budową, przebudową i modernizacją dróg 

dojazdowych  na obszarze scalenia, w tym  2,88 km drogi powiatowej nr 1315E Wysokienice 

– Rawa Mazowiecka 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 realizowanym od 

2016r.. 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 oraz dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 112 „Scalanie 

gruntów obiektu Ścieki” W 2019r zrealizowane zostały prace dotyczące zagospodarowania 

poscaleniowego  na obiekcie Ścieki, które były ostatnim etapem realizowanego od  2016r 

Projektu.  Plan na realizację zadania w 2019 roku, to kwota 3 7501 782,80 zł; wydatki 

poniesione w 2019 roku 3 671 741,74 zł, w tym:  57 875,94 zł to środki własne Powiatu. 

Ponadto w 2019 roku realizowane były programy:  

-  Budowa Systemu Informacji Przestrzennej plan na 2019 rok wkład własny to kwota 

141 652,11, środki wydatkowano w kwocie 13 703,03 zł. Projekt spierający 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 7.1.2Technologie 

Informacyjno-komunikacyjne, RPO Łódzkiego, realizowany w ramach Związku Powiatów 

Województwa Łódzkiego w realizacji do roku 2023. 

- przygotowanie terenów inwestycyjnych położonych przy ul Opoczyńskiej o łącznej 

powierzchni 3.6788 ha  będących własnością Powiatu Rawskiego, objętych ŁSSE do 

sprzedaży. Przetarg na w/w nieruchomości wygrała firma  VERTOGRAD  JUICE  Sp.  z  o.o. 
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z siedzibą w Rzeszowie za łączną kwotę 3 811 493,25 zł brutto. Na w/w nieruchomościach 

powstaje zakład produkcyjny wytwarzający soki z owoców. 

 

I.9. Budżet powiatu 

Budżet powiatu na 2019 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2018 r. Uchwałą 

Nr IV/29/2018 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała 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 2019 r., zestawienie zadań 

inwestycyjnych na 2019 r. oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 

Zaplanowano dochody na kwotę 73 669 716,00 zł. Wykonanie w 2019 roku wyniosło 

73 571 266,04 zł. tj. 99,87 % 

Na dochody składają się: 

1. Subwencje ogólne 

Planowana kwota subwencji to 29 393 369,00 zł. Wykonanie w 2019 roku wyniosło 

29 393 369,00 zł, tj. 100,0 % planu, z tego: 

 Plan Wykonanie % 

- subwencja oświatowa 24 614 653,00 24 614 653,00 100,0 

- subwencja równoważąca 1 700 283,00 1 700 283,00 100,0 

- subwencja wyrównawcza 3 078 433,00 3 078 433,00 100,0 

 

Subwencje stanowiły 40,0 % wykonanych dochodów ogółem. 

2. Dotacje 

Kwota zaplanowanych dotacji to 20 186 647,00 zł. Wykonanie do 31 grudnia 2019 roku 

wyniosło  18 775 070,11 zł  tj. 93,0 %.  

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

samorządu terytorialnego, dotacje z funduszy celowych, dotacje z funduszy europejskich oraz 

zwroty dotacji. 

- Dotacje z budżetu państwa 

Decyzje na powyższe dotacje opiewały łącznie na 6 353 455,00 zł. Dotacje, jakie wpłynęły 
w 2019 roku to kwota 6 318 387,68 zł tj. 99,4 % w tym: 
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a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące).  

Plan 5 927 466,00 zł, wykonanie 5 895 204,18 zł tj. 99,5 %.  

b) na zadania z zakresu administracji rządowej (inwestycyjne). 

Plan 122 083,00 zł, wykonanie 122 083,00 zł tj. 100,0 %.  

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową. 

Plan 167 790,00 zł, wykonanie 98,3 % tj. 164 984,50 zł. 

d) na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 

Plan 136 116,00 zł, wykonanie 136 116,00 zł. 

- Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

Plan 1 527 542,00 zł, natomiast wykonanie do 31 grudnia 2019 roku 1 915 783,44 zł, tj. 

125,4 % kwoty planowanej. Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane 

z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących 

z innych gmin i powiatów), dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin 

i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim, na dofinansowanie 

zadań inwestycyjnych powiatu oraz na pomoc finansową na wydatki bieżące i majątkowe. 

a) Z budżetów gmin (bieżące) plan 209 972,00 zł, wykonanie w 2019 roku 264 393,64 zł, 

tj. 125,9 % kwoty planowanej.  

b) Z budżetów powiatów (bieżące) plan 665 368,00 zł, wykonanie na koniec grudnia 2019 

roku 1 019 967,85 zł, tj. 153,3 % kwoty planowanej.  

c) Z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące) plan 42 800,00 zł, wykonanie 42 800,00 zł, 

tj. 100,0 % kwoty planowanej. 

d) Z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne) plan 470 000,00 zł, wykonanie     

   449 219,95 zł, tj. 95,6 % kwoty planowanej.  

e) Z budżetu województwa (inwestycyjne) plan 139 402,00 zł, wykonanie 139 402,00 zł, 

tj. 100,0 % kwoty planowanej.  

- Dotacje z funduszy celowych 

a) Z państwowych funduszy celowych (bieżące) plan 150 897,00 zł, wykonanie 71 466,00 zł 

tj. 47,4 % kwoty planowanej. 

b) Z państwowych funduszy celowych (inwestycyjne) 114 000,00 zł plan, 114 000,00 zł 

wykonanie tj. 100,0%. 
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- Dotacje z funduszy europejskich 

a) Z funduszy europejskich (bieżące) 7 787 362,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 roku 

6 089 894,88 zł, tj. 78,2 % kwoty planowanej. 

b) Z funduszy europejskich (inwestycyjne) 4 253 232,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 

roku 4 265 379,86 zł, tj. 100,3 % kwoty planowanej. 

- Zwroty dotacji 

Plan 159,00 zł natomiast wykonanie 158,25 zł czyli 99,5 % kwoty planowanej. 

Dotacje stanowiły 25,5 % zrealizowanych dochodów ogółem. 

 

3. Dochody własne 

Na 2019 rok plan dochodów własnych powiatu oszacowano w wysokości 24 089 700,00 zł, 

wykonanie na koniec roku wyniosło 25 402 826,93 zł, tj. 105,5 %. 

Na dochody własne składają się: 

- wpływy za druki komunikacyjne. 

  Plan 1 200 000,00 zł, wykonanie w 2019 roku 1 265 976,70 zł tj. 105,5 %. 

- wpływy ze sprzedaży majątku oraz z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod 
inwestycje celu publicznego. 

  Plan 3 098 775,00 zł, wykonanie w 2019 roku 3 349 271,25 zł, tj. 108,1 %. 

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. 

  Plan 12 297 386,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 roku 12 824 320,94 zł tj. 104,3 %. 

W tym: 

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan – 12 297 386,00 zł, wykonanie 
12 413 687,00 zł. 

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – bez planu, wykonanie – 410 633,94 zł. 

- wpływy z najmu i dzierżawy. 

  Plan 271 413,00 zł, wykonanie w 2019 roku 331 692,96 zł tj. 122,2 %. 

- wpływy z usług. 

  Plan 669 848,00 zł, wykonanie do 31.12.2019 r. 732 390,15 zł tj. 109,3 %. 

- wpływy z opłat, koncesji i licencji, w tym także wpływy z opłat za trwały zarząd, 
użytkowanie i służebności, a także z opłat za wydanie prawa jazdy 

  Plan 933 908,00 zł, wykonanie 1 113 746,14, tj. 119,3 %. 

- darowizny 

  Plan 26 790,00 zł, wykonanie wyniosło 26 790,00 zł, tj. 100,0 %. 
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- wpływy z różnych dochodów  

  Plan  60 482,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 roku 68 909,71 zł  tj. 113,9 %. 

- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące). 

  Plan 218 454,00 zł, wykonanie 305 574,74 zł, tj. 139,9 %.  

- środki z Funduszu Pracy 

  Plan 147 300,00 zł, wykonanie w 2019 roku 147 300,00 zł tj. 100,0 %.  

- środki z państwowych funduszy celowych (inwestycyjne) 

  Plan 5 039 729,00 zł, wykonanie 5 039 729,00 zł tj. 100,0 %.  

- pozostałe dochody 

  Plan 125 615,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 roku 197 125,34 zł tj. 156,9 %. 

Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 34,5 % dochodów ogółem.  

W planie ujęto przychody w wysokości: 11 966 455,00 zł, wykonanie w 2019 roku wyniosło 

15 332 262,63 zł tj. 128,1 %, w tym: 

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 

Plan 10 935 000,00 zł, wykonanie 10 935 000,00 zł. 

- przychody z tytułu wolnych środków  

  Plan 1 031 455,00 zł, wykonanie 4 397 262,63 zł. 

 

Wydatki i rozchody 
 

Plan wydatków określony został na poziomie 75 381 564,00 zł. Wykonanie za IV kwartały 

2019 roku wyniosło 70 675 562,88 zł tj. 93,8 %.Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje:  

1.Wydatki bieżące plan w wysokości 60 180 779,00 zł, zostały zrealizowane do dnia 31 

grudnia 2019 roku w kwocie 56 447 255,81 zł tj. 93,8 % planu, w tym: 

a) jednostki budżetowe plan – 47 442 439,00 zł, wykonanie – 45 622 073,95 zł tj. 96,2 % 
planu 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34 806 087,00 zł, wykonanie za II półrocza 
2019 roku 34 323 004,70 zł tj. 98,6 % planu, 

- zadania statutowe 12 636 352,00 zł, wykonanie 11 299 069,25 zł tj. 89,4 % planu. 

b) dotacje na zadania bieżące 1 564 713,00 zł, wykonanie 1 531 231,79 zł tj. 97,9 % planu 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 003 154,00 zł, wykonanie 1 846 655,06 zł tj. 
92,2 % planu 

d) obsługa długu 650 000,00 zł, wykonanie 621 987,92 zł tj. 95,7 % planu 
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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 7 987 140,00 zł, wykonanie 6 291 974,09 zł tj.: 78,8 % 
planu. 

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 15 200 785,00 zł, wykonanie wyniosło 

14 228 307,07 zł tj. 93,6 % planu w tym: 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 197 785,00, wykonanie 14 225 307,07 zł tj. 93,6 % 

planu, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej 

plan: 4 572 694,00 zł, wykonanie 4 269 344,47 zł tj. 93,4 % planu. 

- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 

3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł. 

W planie ujęto kwoty rozchodów wyniosły one 10 254 605,68 zł, były to spłaty kredytów                

i pożyczek w wysokości 9 254 605,68 zł oraz udzielone dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej 

pożyczki w kwocie 1 000 000,00 zł.  

Dług powiatu na 31 grudnia 2019 r. wyniósł 19 646 309,56 zł i stanowi  26,7 % 

zrealizowanych w 2019 roku dochodów.  

Dług powiatu na 31 grudnia 2019 r. wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł 

21 779 644,88 zł  i stanowi 29,6 % zrealizowanych w 2019 roku dochodów 

I.10 Inwestycje 

Nakłady inwestycyjne  w wysokości 14 228 307,07 zł zostały zaplanowane i wykonane w 

2019 roku następująco: 

I.10.1 Rolnictwo i łowiectwo 
 

 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa: 

„Scalanie gruntów obiektu Ścieki”. Plan wydatków majątkowych na 2019 rok to kwota 

3 701 800,00 zł, do 31 grudnia 2019 roku wydatki zostały poniesione w wysokości 

3 671 741,74 zł. W tym kwota 112 083,00 zł sfinansowana była dotacją celową otrzymaną 

z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej. 
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I.10.2 Transport i łączność 

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok wynosił 1 067 702,00 zł, wydatki wykonano 

w wysokości 874 921,15 zł. 

„Zakup rębaka” zaplanowano wydatki w kwocie 70 000,00 zł, w 2019 roku wydatki  

poniesiono w 100,0% w kwocie 70 000,00 zł. 

„Budowa chodnika w m. Stara Wieś” plan – 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł. 

„Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej” 

zaplanowano wydatek rzędu 140 000,00 zł, wydatkowano 98 439,90 zł, w tym 49 219,95 zł 

sfinansowano dotacją z miasta Rawa Mazowiecka.„Odszkodowania za grunty przeznaczone 

pod  poszerzenie dróg powiatowych” plan na zadanie wynosił 15 000,00 zł wydatkowano 14 

556,00 zł.  

„Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha-Przewodowice-Rylsk Duży-Zuski – dr. Woj. 

nr 707 na odcinku Sławków-Rylsk Duży” zaplanowano wydatek w kwocie 367 202,00 zł 

wydatkowano 232 541,76 zł. 

„Remont drogi powiatowej nr 4129E Kaleń – Lubania – 0,6 km” – plan na zadanie wynosił 

158 000,00 zł, wydatkowano 157 993,50 zł. 

„Remont drogi powiatowej nr 4126E odc. przez wieś Konstantynów – 0,3 km” zaplanowano 

wydatek rzędu 77 500,00 zł, wykonanie wyniosło 77 490,00 zł. 

„Remont drogi powiatowej nr 4306E na odc. Kazimierzów – Lesiew – podbudowa – 1,0 km” 

plan to kwota 145 000,00 zł, wykonanie 144 000,00 zł. 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska-Komorów od km 2+516 do km 

3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65” plan – 65 000,00 zł, wykonanie – 49 899,99 zł. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska od km7+054 do km 

7+629, od km 8+900 do km 9+335, od km 10+335 do km 12+334” plan na 2019 rok wynosił 

2 579 278,00 zł, do 31 grudnia poniesiono wydatki w wysokości 2 423 800,71 zł, w tym 

1 190 724,00 zł sfinansowano dotacją z Funduszu dróg Samorządowych natomiast 

100 000,00 zł dotacją z Gminy Biała Rawska. 
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„Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – (Mogielnica) na odcinku od km 10+300 

do km 12+760” plan na zadanie wynosił 1 499 152,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 

1 331 163,42 zł, w tym 665 278,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska – gr. woj. (Rossocha) na odcinkach: 

od km 8+158 do km 9+343 i od km 11+880 do km 12+270 i od km 12+570 do km 16+604” 

wydatkowano 3 663 353,21 zł, z czego 2 883 727,00 zł pozyskano z Funduszu Dróg 

Samorządowych natomiast 200 000,00 zł Gmina Sadkowice przekazała w formie dotacji 

celowej na powyższe zadanie 

I.10.3 Działalność usługowa 

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty 

z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny. Plan wydatków majątkowych na 2019 

rok to kwota 141 652,00 zł, wydatki zostały poniesione w wysokości 13 703,03 zł.  

I.10.4 Administracja publiczna 

W Starostwie Powiatowym : 

„Zakup sprzętu audiowizualnego do transmisji obrad Rady i głosowania”  wydatkowano  

39 998,14 zł. 

„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap I” wydatkowano 

202 819,62 zł. 

I.10.5 Bezpieczeństwo publiczne i  ochrona przeciwpożarowa 

"Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 na potrzeby KPPSP w Rawie 

Mazowieckiej"  wykonano 10 000,00 zł, 

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozu – przekazano 

4 845,00 zł na zaplanowane 5 000,00 zł. 

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu 

samochodu operacyjnego – 30 000,00 zł. 

Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 na potrzeby KPPSP w Rawie 

Mazowieckiej – 114 000,00 zł. 
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I.10.6 Różne rozliczenia 

„Wkład do spółdzielni socjalnej „Pracuj z Nami””. Zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł 

wydatki zostały poniesione w II półroczu 2019 roku. 

I.10.7 Oświata i wychowanie 

„Konserwacja (remont) pokrycia dachowego na budynkach LO w Rawie Mazowieckiej” 

zaplanowane na kwotę 120 000,00 zł zadanie zostało zrealizowane w kwocie 115 776,21 zł. 

„Pracuj w branży HoReCa”, telewizor i system do odsłuchu nagrań, tablica interaktywna z 

rzutnikiem, wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej dla zawodu żywienia i usług 

gastronomicznych i kucharzy, odkurzacz – zaplanowano wydatki rzędu 43 732,00 zł 

wydatkowano 35 428,70 zł. 

„Akademia umiejętności”, telewizor i system do odsłuchu nagrań, wyposażenie pracowni 

techniki mechatroniki – roboty, zestawy pneumatyki, wyposażenie pracowni programów 

urządzeń i systemu, frezarki CNC. Plan na to zadanie wynosił 229 981 zł zrealizowano 

wydatki w wysokości 159 285,00 zł . 

„Motoryzacja moja pasja” umowa, wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki 

samochodowej, pojazd samochód i elektromechanik pojazdów, wyposażenia pracowni 

symulator do nauki jazdy, wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej metalu. Plan 

wynosił 328 613,00 zł, wykonanie – 328 610,85 zł. 

„Staże zawodowe oknem na rynek pracy”, komputery stacjonarne i monitory. W 2019 roku 

poniesiono wydatki w kwocie 61 956,93 zł zaplanowane na kwotę 61 959,00 zł.  

„Zawodowe drogowskazy”, kserokopiarka, urządzenia do frankowania i korespondencji, 

tablica interaktywna, analizator NIR. Zaplanowane na kwotę 87 390,00 zł zadanie w 2019 

roku zostało zrealizowane w wysokości 87 390,00 zł. 

„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” . Zaplanowane w wysokości 9 175,00 zł 

wydatki w ciągu IV kwartałów zrealizowano w kwocie 9 173,03 zł.  

„Szkoła nowego wymiaru”. Zakup komputerów stacjonarnych. Plan – 80 475,00 zł, 

wykonanie – 14 138,19 zł. 
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„Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego (szkoły: 

Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa, Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta, Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej). Plan 95 000,00 zł, wykonanie 69 987,00 zł. 

I.10.8. Ochrona zdrowia 

„Przebudowa pomieszczeń Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” plan na zadanie 

wynosił 72 000,00 zł, wydatków w 2019 roku nie poniesiono. 

„Budowa łącznika wraz z remontem chodnika pomiędzy budynkami na terenie Szpitala Św. 

Ducha w Rawie Mazowieckiej” plan 33 000,00 zł, wykonano wydatek rzędu 32 612,18 zł. 

„Zakup autoklawu dla SPZOZ-u w Rawie Mazowieckiej” plan – 100 000,00 zł, wykonanie 

100 000,00 zł w całości sfinansowane dotacjami celowymi z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. 

„Poprawa efektywności energetycznej budynków SP ZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej”. Wydatki zaplanowano w kwocie 58 156,00 zł, wykonanie wyniosło 

43 665,00 zł. 

I.10.9 Edukacyjna opieka wychowawcza 

„Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków Zespołu Placówek 

Specjalnych w Rawie Mazowieckiej  przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do  potrzeb 

osób niepełnosprawnych- etap 2.” zaplanowane nakłady w wysokości 706 800,00 zł w 2019 

roku zostały poniesione w kwocie 704 937,96 zł. Finansowanie powyższej inwestycji 

zaplanowane jest również w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

I.10.10 Gospodarka komunalna i ochrona środowisk 

„Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków Zespołu Placówek 

Specjalnych w Rawie Mazowieckiej  przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do  potrzeb 

osób niepełnosprawnych- etap 2.”, plan na zadanie to 82 000,00 zł do końca grudnia 2019 

roku wydatkowano 82 000,00 zł.  

I.11. Wydatki z udziałem środków zewnętrznych 

 

1.„Scalanie gruntów obiektu Ścieki” 

2.„Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu 

dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego 
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środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 

im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckie 

3.„Pracuj w branży HoReCa”  Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa 

Mazowiecka.. Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 904 723,00 zł. Program jest realizowany 

przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. 

4.„Motoryzacja moja pasja”. Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa 

Mazowiecka 

5."Czas na staż".Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka 

6. „Zawodowe drogowskazy”. Program jest realizowany przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.  

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

Ponadgimnazjalnych Biała Rawska. 

8.„Szkoła nowego wymiaru”. Program jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w 

Rawie Mazowieckiej.  

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

Rawie Mazowieckiej. Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 245 872,00 zł, wydatki 

poniesiono w kwocie 245 871,19 zł tj. 100,0 % planu. 

10„Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość”. Program jest realizowany przez Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.  

11”"Czas na staż - 2019 ". Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa 

Mazowiecka 

12."Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia". Program jest realizowany przez Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. 

13."Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg der 

Freundschaft erleben" Droga do przyjaźni - Doświadczanie Europy na międzynarodowym 

górskim szlaku przyjaźni".Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa 

Mazowiecka 

14.„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". 
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15."Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług poprzez 

powiaty z terenu województwa Łódzkiego". Program jest realizowany przez Starostwo 

Powiatowe w Rawie Mazowieckiej  

16. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem",  W części programu 

realizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej. 

17. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem",  W części programu 

realizowanej przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. 

18. Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska - etap II  

Zadanie realizowane przez Starostwo. 

19. Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - (Mogielnica). Zadanie realizowane 

przez Starostwo. 

II. Realizacja polityk,  programów i strategii  

 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  w powiecie rawskim                                

  
W związku z realizacją Strategii, w roku 2019 PCPR udostępniał osobom i rodzinom 

bezpłatne poradnictwo, przyznawał świadczenia rodzinom zastępczym, usamodzielniającym 

się wychowankom   oraz  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  funkcjonowała  

wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatu Rawskiego. 

Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie  w Powiecie Rawskim na lata 2018-2022” 

Celem głównym „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

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

W roku 2019  PCPR realizował zgodnie z przyjętymi założeniami i w miarę posiadanych 

środków. 

Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2023. 

W roku 2019 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, kontynuowana była działalność wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 

dla powiatu rawskiego.  

 

 

 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej 

 

     W roku 2019 Uchwałą Nr VII/49/2019 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 26 kwietnia 2019r. 

został przyjęty do realizacji Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-

2021 

PCPR realizował zgodnie z przyjętymi założeniami i w miarę posiadanych środków, zadania 

zawarte w  w/w  Programie.  

 Celem głównym Programu jest zbudowanie w powiecie rawskim zintegrowanego 

systemu pieczy zastępczej. 

Cel główny był  realizowany poprzez cele szczegółowe tj. 

 1.Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem przebywającym poza środowiskiem 

naturalnym oraz rozwijanie współpracy   z rodziną naturalną, 
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2. Pomoc w usamodzielnianiu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych                        

i rodzin zastępczych, 

 Adresatami Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej są 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  istniejące rodziny zastępcze poprzez 

zapewnianie dostępu  do specjalistycznej pomocy. 

 

Projekt Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego 

Od 2017 r. na terenie Powiatu Rawskiego realizowany jest  Projekt „Centrum Usług 

Społecznych dla powiatu rawskiego”, współfinansowany  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”.  Kwota  

dofinansowania wynosi 3 592 615,75 zł.  

Projekt realizowany jest   w partnerstwie, liderem wiodącym jest Powiat Rawski, partnerami 

natomiast 3 gminy z terenu powiatu oraz 2 organizacje pozarządowe - fundacja oraz 

stowarzyszenie.  

W ramach tego projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie utworzyło i  prowadzi 

wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla  mieszkańców powiatu rawskiego. W  2019 r. z 

usług wypożyczalni skorzystało 89 osób, wypożyczając 108 sztuk różnego rodzaju sprzętu 

rehabilitacyjnego:  

Najmłodsza osoba korzystająca z wypożyczalni  miała 4 lata, najstarsza  95 lat.  

 

Programu „Aktywny Samorząd 
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W 2019r. 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 wpłynęły 44 wnioski               

o dofinansowanie w ramach ww. Programu na łączną kwotę 179.815,30 zł . Zawarto 37 

umów   i wypłacono dofinansowanie  w łącznej kwocie 152.682,99 zł.  

Realizowano następujące obszary Programu: 

W ramach Modułu I: 

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

dofinansowanie  w  kwocie 1.327,00 zł. 

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

oprogramowania –  zawarto 5 umów , wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie 

26.814,99 zł. 

Obszar B, Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 

programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania  - zawarto 1 umowę, wypłacono 

dofinansowanie w  kwocie 2.000,00 zł. 

Obszar B, Zadanie 3- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania –  zawarto 1 umowę , wypłacono dofinansowanie w  kwocie 6.000,00 zł. 

Obszar B, Zadanie 4- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania –  zawarto 2 umowy , wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie 

5.000,00 zł. 

Obszar C, Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym -  

zawarto 5 umów, wypłacono dofinansowanie w  łącznej kwocie 48.111,00 zł.  

Obszar C, Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym -  zawarto 2 umowy, wypłacono dofinansowanie w  

łącznej kwocie 4.500,00 zł.  

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

rozwiązania techniczne – zawarto 1 umowę, wypłacono dofinansowanie w  kwocie 14.000,00 

zł. 



41 

 

Obszar C, Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego -  zawarto 2 umowy, wypłacono 

dofinansowanie w  łącznej kwocie 8.900,00 zł.  

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

wypłacono dofinansowanie w kwocie 36.030,00 zł.  

Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2019 (zawieranie umów i wypłata dofinansowań, 

rozliczanie) trwała do  15 kwietnia 2020r.   

 Program Europejski Fundusz Społeczny 

 W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej posiadał w dyspozycji środki 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rawie 

Mazowieckiej pozyskał na aktywizację zawodową bezrobotnych środki finansowe w 

wysokości 3.182,5 tys. złotych, z tego największy udział mają środki EFS POWER 37,0%, 

następnie Algorytmu 31,2%, środki EFS RPO 26,3%, 

Szkoły  ponadpodstawowe realizowały w ramach programu EFS projekty; „Szkoła Nowego 

Wymiaru Zawodowe drogowskazy”. Praktyka zawodowa szansą na zatrudnienie w 

zawodzie”, „Staże zawodowe oknem na rynek pracy”.  „Akademia umiejętności”. Pracuj w 

branży HoReCa Motoryzacja moja pasja”. Mobilny Reymont” „Czas na staż”. Zajęcia 

pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość” „Ponadnarodowa mobilność uczniów i 

absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.  

 Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej w ramach Wieloletniego Rządowego 

Programu na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w dom)  

Strategia powiatu rawskiego 

W 2019 roku  na drogach powiatowych wykonano inwestycje na ogólny koszt 10484,9 tys. zł, 
w tym: 

a) Przebudowa drogi nr 1334E (Zawady)-Biała Rawska)- 2,9 km – 2423,8 tys. zł, 
b) Przebudowa drogi nr 4118E Pukinin-(Mogielnica) – 2,46 km – 1331,2 tys. zł, 
c) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E na odc. Biała Rawska-Pągów – projekt- 

49,9 tys. zł, 
d) Przebudowa drogi  nr 4122E na odc. Sadkowice-Kaleń-Olszowa Wola – 5,6 km 

– 3663,5 tys. zł, 
e) Remont drogi nr 4105E na odcinku Sławków-Rylsk Duży – 1,4 km – 235,7 tys. 

zł, 
f) Remont drogi nr 4129E Kaleń-Lubania – 0,6 km – 158,0 tys. zł, 
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g) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4127E Biała Rawska – (Wilków) 
w m. Stara Wieś  30 tys.zł, 

h) Remont drogi nr 4126E Stara Wieś – Szczuki przez wieś Konstantynów- 0,3 km- 
77,5 tys. zł, 

i) Remont drogi nr 4306 odc. Kazimierzów-Lesiew – podbudowa-1,0 km – 144,0 
tys zł, 

j) Przebudowa drogi nr 1315 (Wysokienice)-Rawa Mazowiecka  - 2,9 km/ 2272,8 
tys. zł, 

k) Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Targowej w m. Rawa Mazowiecka 
– 98,5 tys. zł. 

W 2019 r. wykonano termomodernizację budynków ZSP w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Przemysłowej, oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych – etap 2 - 786,9 tys. zł. 

oraz dostosowano 4 łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Placówek 
Specjalnych w Rawie  Mazowieckiej  

 

III. Realizacja uchwał Rady Powiatu 

 

W 2019 roku Rada Powiatu Rawskiego VI kadencji podjęła 88 uchwał oraz ogłosiła 
jedno obwieszczenie. 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi wszczął postępowania w celu kontroli legalności: 

UCHWAŁY NR VI/41/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawskiego w 2019 roku 

UCHWAŁY NR VII/46/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 
2019. 

Wykaz uchwał: 

UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu roku 2019 

UCHWAŁA NR V/32/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 - 2039 

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności 
niepodatkowych stanowiących dochód budżetu Powiatu Rawskiego instrumentem płatniczym 

UCHWAŁA NR V/34/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
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UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr II/9/2018 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji 

UCHWAŁA NR V/36/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr II/11/2018 Rady 
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania 
Komisji Budżetu i Finansów 

UCHWAŁA NR V/37/2019RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ 
z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr II/12/2018 Rady Powiatu Rawskiego w 
Rawie Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Promocji 

UCHWAŁA NR VI/38/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu roku 2019 

UCHWAŁA NR VI/39/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 - 2039 

UCHWAŁA NR VI/40/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 8 marca 2019 r. 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 2019 r. 

UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawskiego w 2019 roku 

UCHWAŁA NR VI/42/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu 
Rawskiego 

UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym 
powiatu rawskiego 

UCHWAŁA NR VII/44/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu roku 2019 

UCHWAŁA NR VII/45/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 - 2039 

UCHWAŁA NR VII/46/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 
2019 
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UCHWAŁA NR VII/47/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie desygnowania przedstawiciela 
Powiatu Rawskiego do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 

UCHWAŁA NR VII/48/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Rawa 
Mazowiecka zarządzanie drogami powiatowymi 

UCHWAŁA NR VII/49/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 
Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021 

UCHWAŁA NR VII/50/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

UCHWAŁA NR VIII/51/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu roku 2019 

UCHWAŁA NR VIII/52/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 - 2039 

UCHWAŁA NR VIII/53/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 
Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawskim na lata 2018-2022 

UCHWAŁA NR VIII/54/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018–2023 

UCHWAŁA NR VIII/55/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną 
wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego dodatkowe 
wyposażenie 

UCHWAŁA NR VIII/56/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady 
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

UCHWAŁA NR VIII/57/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej "Pracuj 
z Nami" 

UCHWAŁA NR IX/58/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu roku 2019 

UCHWAŁA NR IX/59/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 - 2039 
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UCHWAŁA NR IX/60/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania 
Zarządowi Powiatu Rawskiego 

UCHWAŁA NR IX/61/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

UCHWAŁA NR IX/62/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 
Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok 

UCHWAŁA NR IX/63/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej za 2018 rok 

UCHWAŁA NR IX/64/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania oceny sytuacji 
ekonomiczno–finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej 

UCHWAŁA NR IX/65/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

UCHWAŁA 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 

UCHWAŁA NR IX/67/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Rawski 
Samorządowej Karty Praw Rodzin 

UCHWAŁA NR IX/68/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 18 czerwca 2019 r.m w sprawie wprowadzenia na terenie Powiatu 
Rawskiego Powiatowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny 

UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu roku 2019 

UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 - 2039 

UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na 
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 

UCHWAŁA NR X/72/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych i szkół specjalnych od dnia 1 września 2019 roku 
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UCHWAŁA NR X/73/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego 
finansowania zadań oświatowych 

UCHWAŁA NR X/74/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/195/2018 Rady 
Powiatu Rawskiego z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego 

UCHWAŁA NR X/75/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu 
Rawskiego 

OBWIESZCZENIE NR 1/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w 
sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej 

UCHWAŁA NR XI/76/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Powiat Rawski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
celem uzyskania dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej 

UCHWAŁA NR XII/77/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu roku 2019 

UCHWAŁA NR XII/78/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 - 2039 

UCHWAŁA NR XIII/79/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO z dnia 19 września 2019 r. 
w sprawie zmian budżetu roku 2019 

UCHWAŁA NR XIII/80/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO z dnia 19 września 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 - 2039 

UCHWAŁA NR XIII/81/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO z dnia 19 września 2019 r. 
w sprawie emisji obligacji serii A19, B19, C19 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

UCHWAŁA NR XIII/82/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO z dnia 19 września 2019 r. 
w sprawie emisji obligacji serii D19 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

UCHWAŁA NR XIV/83/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 16 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 
wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Polityki Zarządzania 
Konfliktem Interesów 

UCHWAŁA NR XIV/84/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 16 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd 
Dróg Powiatowych 
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UCHWAŁA NR XIV/85/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu roku 2019 

UCHWAŁA NR XIV/86/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 - 2033 

UCHWAŁA NR XIV/87/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 16 października 2019 r. w sprawie przekazania środków 
finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 

UCHWAŁA NR XIV/88/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 16 października 2019 r. 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 2019 r. 

UCHWAŁA NR XIV/89/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XLI/228/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 12 września 2018 r. 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 

UCHWAŁA NR XIV/90/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XLI/229/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 12 września 2018 r. 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 

UCHWAŁA NR XV/91/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia "Programu 
naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej na lata 2019-2021" 

UCHWAŁA NR XV/92/2019 RADY POWIATU z 28.11.2019 r. w sprawie zmian budżetu 
roku 2019 
 
UCHWAŁA NR XV/93/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 - 2033 
 
UCHWAŁA NR XV/94/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu 
Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 
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UCHWAŁA NR XV/95/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 28 listopada 2019 r. 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 2019 r. 
 
UCHWAŁA NR XV/96/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 28 listopada 2019 r. 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 
 
UCHWAŁA NR XV/97/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg powiatowych usytuowanych na obszarze Powiatu Rawskiego 
 
UCHWAŁA NR XV/98/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
 
UCHWAŁA NR XV/99/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości hipoteką 
 
UCHWAŁA NR XV/100/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w 
skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika 
w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla 
dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 
 
UCHWAŁA NR XV/101/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w 
skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9 w czteroletnie 
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9 
 
UCHWAŁA NR XV/102/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w 
Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 
 
UCHWAŁA NR XV/103/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 w 
czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 
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UCHWAŁA NR XV/104/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 
ul. Kolejowa 9 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9 
 
UCHWAŁA NR XV/105/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 w 
pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 
 
UCHWAŁA NR XV/106/2019RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół - Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. 
Zwolińskiego 46 w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół - Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. 
Zwolińskiego 46 
 

UCHWAŁA NR XV/107/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9 
w pięcioletnie Technikum im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wchodzące w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9 
 
UCHWAŁA NR XV/108/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawskiego na 2020 rok 
 
UCHWAŁA NR XV/109/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego 
powstania stacji PKP na terenie powiatu rawskiego 
 
UCHWAŁA NR XVI/110/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu roku 2019 
 
UCHWAŁA NR XVI/111/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 - 2033 
 
UCHWAŁA NR XVI/112/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 
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UCHWAŁA NR XVI/113/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2020 - 2033 
 
UCHWAŁA NR XVI/114/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Powiat Rawski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
 
UCHWAŁA NR XVI/115/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 
 
UCHWAŁA NR XVI/116/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej 
 
UCHWAŁA NR XVI/117/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 
możliwości wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej płatności 
bezgotówkowych 
 
UCHWAŁA NR XVI/118/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
Powyższe uchwały zostały podjęte przez Radę Powiatu Rawskiego i opublikowane w 

Dzienniku Województwa Łódzkiego. 

Informacje w sprawie realizacji uchwał podjętych przez Radę Powiatu Rawskiego 

Starosta przedkłada Radzie Powiatu na każdej kolejnej sesji.  

 

IV. Budżetu Obywatelskiego  

Pierwszy Budżet Obywatelski Powiatu Rawskiego cieszył się sporym zainteresowaniem, 

mieszkańcy zgłosili 15 projektów, 2 z nich ze względów formalnych nie zostały podane pod 

głosowanie. W głosowaniu elektronicznym oddano łącznie 212 głosów, z czego 205 głosów 

ważnych oraz 7 głosów nieważnych, natomiast w głosowaniu za pośrednictwem kart do 

głosowania oddano 2270, z czego 2190 głosów ważnych oraz 80 głosów nieważnych. 

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego 

Powiatu Rawskiego w roku 2019 zrealizowano następujące zadania : 

1) Zakup stołu do zabiegów przeprowadzonych w pracowni endoskopii 

umożliwiający jednocześnie transport chorych Szpital Św. Ducha  

w Rawie Mazowieckiej                                                                          - 747 

głosów; 
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2) Zatoka autobusowa przy przystanku w Dziurdziołach                            - 410 

głosów; 

3) Zakup siedzisk stadionowych dla kibiców na boisko sportowe w Białej Rawskiej                       

                                                                                                                  - 372 głosy; 

4) Dofinansowanie remontu korytarza głównego (parter) budynku głównego szpitala 

Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej                                              - 284 

głosy, 

5) Utworzenie plenerowej siłowni przy LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie 

Mazowieckiej                                                                                          -177 

głosów, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził  

Sławomir Stefaniak 
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