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RAPORT O STANIE POWIATU RAWSKIEGO  

ZA 2020 ROK 

 

Zgodnie z art.30a ustawy o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2020 poz. 920) Zarząd 

Powiatu Rawskiego zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Powiatu Raport o stanie 

powiatu. Raport winien  obejmować podsumowanie działalności zarządu powiatu za rok 2020, 

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 48 504 mieszkańców, 24 607 kobiet oraz 23 897 

mężczyzn. Powiat ma charakter rolniczy. Charakterystyczny jest wysoki odsetek gruntów 

zajętych pod sady.  

 

I. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO 
 

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu. Zakres zadań i kompetencji 

zarządu precyzuje ustawa o samorządzie powiatowym. W roku 2020 Zarząd Powiatu 

Rawskiego odbył 52 posiedzenia, w trakcie których podjął 150 uchwał.  

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 2020 roku zatrudniało 

średnio 101 pracowników . W Starostwie praktyki odbywało 9 praktykantów, a staże pracy 13 

osób. Na pracach interwencyjnych zatrudnionych było 6 osób, a na robotach publicznych 10 

pracowników. 

 

 

I.1. Udział w stowarzyszeniach i związkach 

 

Powiat Rawski jest członkiem: 

− Związku Powiatów Województwa Łódzkiego (Konwent Starostów  Powiatów 

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

Matysiak, 

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

oraz członkiem Komisji Budżetu i  Finansów, 

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

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

Wicestarosta Jacek Otulak  i Geodeta Powiatowy Stefan Goryczka są członkami Związku 
Powiatów Województwa Łódzkiego powołanego do realizacji tego projektu, 

− 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. 
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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. 

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. Dyżury aptek 

zapewniają możliwość zakupu  leków na terenie powiatu również w dni świąteczne oraz w 

porze nocnej- zgodnie z zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu harmonogramem. 

 

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 2020 roku SPZOZ rozszerzył swoją działalność poprzez uruchomienie oddziału 

zakaźnego (Covid 19) zgodnie z poleceniami Wojewody Łódzkiego , zapewniając tym samym 

pacjentom kompleksową opiekę również tym zakresie. 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.  
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W roku 2020 podjęto skuteczne działania mające na celu rozbudowę szpitala. 

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 2020 roku Rada Społeczna zebrała się 3 razy wydała 9 

opinii w formie uchwał. 
 
I.3. Pomoc społeczna i niepełnosprawność   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej (PCPR) realizuje 

zadania powiatu (własne i zlecone). PCPR zgodnie z Zarządzeniem Starosty Rawskiego Nr 

34/2011  z dnia 17 października 2011 r., pełni  funkcję  organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej dla Powiatu Rawskiego począwszy od 1 stycznia 2012 r. 

 

I.3.1. Mieszkania chronione 
 

Od 2010 r. 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. 

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

wspierają nas w działaniach. 

Poradnictwo psychologiczne: 

− 141 sesji psychologicznych dla rodzin pełniących funkcję rodziny zastępczej,  
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− 6 osób przebadanych zostało psychologicznie pod kątem posiadania predyspozycji i 

motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 

− z porad rodzinnych/wychowawczych skorzystało 10 rodzin co przekłada się na 54 

sesje, 

− z konsultacji psychologicznych skorzystało 28 osób, 

− inne – 60 wizyt – terapia rozwoju osobistego, terapia lęku, zajęcia terapeutyczne z 

dziećmi z pieczy zastępczej. 

 

Poradnictwo socjalne: 

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

ubiegłym udzielono ponad 60 porad. 

 

Poradnictwo prawne: 

− poradnictwo prawne w Zespole ds. pieczy zastępczej, 

− udzielanie porad prawnych dla osób dotkniętych przemocą domową.  

 

W roku 2020 ogółem udzielono 48 porad prawnych, w tym pomocy przy pisaniu pozwów, 

wniosków, pism procesowych, odwołań, zażaleń. 

 

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

W 2020 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 

Walki z Kalectwem. Współpraca ta polegała na działaniach informacyjnych skierowanych do 

ww. Stowarzyszeń, wsparciu technicznym, lokalowym jak i finansowym. Przedstawiciele 

Stowarzyszenia Hospicjum 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 2020 r. Fundacja Obudźmy Nadzieję i Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet III Wieku 

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

rawskiego”.  
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 W roku 2020 r. Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej otrzymało 

środki na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości – 797.067,00 (z czego 

717.360,00 zł to środki PFRON, a 79.707,00 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. Powiat zapewnia lokal, w którym znajduje się siedziba Stowarzyszenia „Nowe Życie”. 

Powiat nieodpłatnie udostępnia salę konferencyjną na comiesięczne spotkania 

Stowarzyszeniu Amazonek. Ponadto Rawskie Stowarzyszenie Amazonek otrzymało 

dofinansowanie ze środków PFRON w ramach zadania dofinansowanie sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych do wycieczki na trasie Toruń - Malbork - Gdańsk- 

Gdynia – Sopot. 

 

I.3.5.Warsztat Terapii Zajęciowej 
 

Warsztat Terapii zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką 

stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji 

społecznej i zawodowej  w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych 

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

struktury organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do 

czynności prawnych. 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 i ma swoją siedzibę przy ul. 

Murarskiej 1. 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 2020 to kwota 797.067zł. Ze środków PFRON pokryto koszt 

działalności Warsztatu w 90%, tj. kwocie 717.360 zł, środki własne powiatu to 79.707 zł. 

 

I.3.6. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 
 

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej 

osób niepełnosprawnych są przekazywane corocznie poszczególnym powiatom przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość środków określana 

jest przez Zarząd PFRON w oparciu o wzór algorytmu uwzględniający liczbę osób 

niepełnosprawnych ogółem oraz bezrobotnych  i poszukujących pracy w poszczególnych 

powiatach i w całym kraju.  

Rada Powiatu  corocznie określa zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 

niepełnosprawnych oraz wysokość środków finansowych otrzymanych z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań. 
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Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie. Na realizację ww. zadań w 2020r. Powiat Rawski dysponował kwotą 1.259.921,00zł, 

z czego 717.360,00 zł to środki obligatoryjnie przeznaczone na prowadzenie Warsztatu Terapii 

Zajęciowej. Pozostałe działania w tym obszarze to: turnusy rehabilitacyjne, zaopatrzenie w  

sprzęt  rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacja barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, sport kultura rekreacja i turystyka 

osób niepełnosprawnych. 

 

I.3.7. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 
 

Powiat nadal ponosi koszty utrzymania pomieszczeń przy ul. Niepodległości, w których 

odbywa się rehabilitacja osób niepełnosprawnych (w tym dzieci)  z terenu powiatu rawskiego.  

Z zabiegów rehabilitacyjnych korzystają osoby z różnego typu schorzeniami. Zabiegi 

rehabilitacyjne prowadzone są przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 

Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”. 

 

I.3.8.  Zadanie „Karta Polaka” 
 

Zadanie starosty dotyczące wypłaty świadczeń na podstawie ustawy z dnia 7 września 

2007r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019r., poz.1598 z późn. zm.) jest zadaniem zleconym z 

zakresu administracji rządowej. Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonuje w okresach 

miesięcznych starosta wskazany przez wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie 

pieniężne, jako właściwy ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego. Świadczenie może zostać przyznane 

maksymalnie na okres 9 miesięcy. W okresie pierwszych 3 miesięcy cudzoziemiec, któremu 

przyznano świadczenie, otrzymuje 50% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 

danym roku na siebie i małżonka oraz 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko. Przy czym, 

pod uwagę brani są jedynie członkowie rodziny (małżonkowie i małoletnie dzieci), którzy 

przebywają razem z cudzoziemcem na terytorium Polski. W okresie od 4 do 9 miesiąca 

wypłacane jest 60% wspomnianych wyżej kwot.  

W 2020 r. wypłacono świadczenie pieniężne dla 1 osoby na podstawie Karty Polaka. Łączna 

kwota to 7.425 zł. 
 

I.3.9. Repatrianci  
 

Wypłata świadczeń dla repatriantów jest zadaniem zleconym z zakresu administracji 

rządowej. Potrzebę pomocy repatriantom określono w preambule ustawy o repatriacji. W 

poczuciu głębokiej więzi z Polakami -potomkami dawnej Rzeczypospolitej, ofiarami 

komunistycznego terroru, przemocą zmuszonymi do opuszczenia ziemi przodków, 

osiedlonymi wbrew własnej woli na najtrudniejszych do zamieszkania obszarach byłego 

Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich; pozbawionymi możliwości powrotu do Polski, 

prześladowanymi z powodu swojego pochodzenia oraz przywiązania do wiary, tradycji i 

umiłowania wolności, skazanymi na pracę w nieludzkich warunkach, głód, choroby i 

częstokroć na fizyczne wyniszczenie; którzy, mimo wszelkich przeciwności, nigdy nie wyrzekli 

się Polski, jej tradycji i kultury, a miłość i przywiązanie do Ojczyzny przekazali swoim 

potomkom -pragnąc zadośćuczynić za doznawane przez zesłańców krzywdy, uznając, że 

powinnością Państwa Polskiego jest umożliwienie repatriacji rodakom, którzy pozostali na 
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„Wschodzie”.  Ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2019r., poz. 1472 ze 

zm.). 

W 2020r. wypłacono świadczenie pieniężne – pomoc ze środków budżetu państwa – dla 1 

repatrianta (wraz z rodziną).  

Łączna kwota świadczenia to 49.108,97 zł, z czego pokryto koszty przejazdu, na 

zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na podjęcia w Rzeczypospolitej Polskiej nauki 

przez małoletnie dziecko. 

 

I.3.10. Piecza zastępcza  
Piecza zastępcza zapewnia pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny 

lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka. Przygotowuje dziecko do 

godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych 

zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie 

akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania 

straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, zaspokaja potrzeby emocjonalne 

dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i 

kulturalno-rekreacyjnych. 

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 

1) rodzinnej; 

2) instytucjonalnej. 

Zadania Powiatu w zakresie pieczy  zastępczej Starosta Rawski wykonuje za 

pośrednictwem Centrum, które Zarządzeniem Starosty Rawskiego Nr 34/2011  z dnia 17 

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

Rawskiego począwszy od 1 stycznia 2012 r. W roku ubiegłym na terenie Powiatu Rawskiego 

funkcjonowały 63 rodziny zastępcze, w tym 16 rodzin niezawodowych, 46 rodzin 

spokrewnionych i 1 rodzina zastępcza zawodowa. W rodzinach  przebywało ogółem 86 dzieci.  

Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej jest jednostką organizacyjną Powiatu Rawskiego.  
Realizuje swoje zadania w ramach placówki o charakterze socjalizacyjnym. W placówce w 

okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020  r. przebywało średnio 29 wychowanków, w wieku 

od 1 do 21 lat.  W tym okresie placówkę opuściło 9 wychowanków. Średni   miesięczny  koszt 

utrzymania dziecka w Domu  Dziecka w  Rawie Mazowieckiej w roku 2020 wynosił  4.240 zł.  
 

I.3.11. Dodatek wychowawczy 500+ i bon turystyczny 
 

Zgodnie z zapisami  ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie 

zastępczej  oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko w 

wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia 

wychowawczego (500,00 zł) określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu 

dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”. Dodatek wychowawczy 500+ dla dzieci z 

rodzin zastępczych wyniósł 350 738,40 zł, a dodatek wychowawczy  500+ wypłacony dla 

dzieci z placówki opiekuńczo - wychowawczej – 162.699,65 zł.  

Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko przebywające w 

rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej, na które przysługuje 

świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy 500+. Na jedno dziecko przysługuje 

bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy bon 

w wysokości 500 zł. 
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I.3.12. orzecznictwo o niepełnosprawności 
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, 

- prowadzenie sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej i rocznej. 

W 2020 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zorganizował 92 

posiedzeń składu orzekającego. 

 

W 2020 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przyjął około 4000 

interesantów, w tym przyjął: 

- wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności – 110 

- wniosków o wydanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności – 593 

- wniosków o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność - 10 

- wniosków o wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność - 0 

- wniosków o wydanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawność – 54 

- wniosków o kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych - 81 

- wniosków o kartę parkingową dla placówek – 0 

 

W 2020 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał: 

- orzeczeń o niepełnosprawności – 99 

- orzeczeń o stopniu niepełnosprawności – 567 

- legitymacji dokumentującej niepełnosprawność - 10 

- duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność - 0 

- legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawność – 54 

- kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 79 

- kart parkingowych dla placówek – 0 

 

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

- niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych –7 

- odmowie wydania orzeczenia o niepełnosprawności – 0 

- niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności – 13 

- odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 7 

- orzeczenie o umorzeniu postępowania – zgon osoby zainteresowanej - 8 

- umorzono postępowanie z powodu zgonu – 8 

- umorzono postępowanie z powodu wycofania wniosku – 0 

- wniosek pozostawiono bez rozpoznania z powodu niestawiennictwa – 1 

- wniosek pozostawiono bez rozpoznania z powodu nieuzupełnienia dokumentacji – 22 

- pozostawienie wniosku bez rozpoznania z powodu nieuzupełnienia braków formalnych – 1 
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- postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie o wydanie orzeczenia – 22 

- zawiadomienie o konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej – 293 

- zawiadomienie o podjęciu postępowania w sprawie o wydanie orzeczenia – 20  

- zawiadomienie o przesłani odwołania do WZON – 61 

- wezwanie do usunięcia braków formalnych w sprawie – 26 

- zawiadomienie o posiedzeniu PZOON – 704 

- zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie – 396 

- zawiadomienie o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania z powodu niestawiennictwa – 1 

- zawiadomienie o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania z powodu nieuzupełnienia 

dokumentacji – 29 

 

Terminowość rozpatrywania odwołań – 100% do 7 dni 

 

W 2020 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przyjął 52 odwołań 

od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 9 odwołań od orzeczenia o 

niepełnosprawności. 

 W 2020 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 31.12.2020 r. wynosiła 818 osób. 

Jest to wzrost liczby bezrobotnych w porównaniu do grudnia 2019 r. o 145 osób, tj. o 21,5 %. 

Wskaźnik stopy bezrobocia w powiecie rawskim – wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosił 

3,8% i był  najniższy w województwie łódzkim, przy czym stopa bezrobocia dla naszego 

województwa osiągnęła poziom  6,2% i w kraju również – 6,2%. W okresie 12 miesięcy 2020 

r. zarejestrowano w PUP w Rawie Mazowieckiej ogółem 1235 osób bezrobotnych, w tym 651 

kobiet, wyłączono z ewidencji 1090 osób, w tym 582 kobiety, w związku z czym napływ 

przewyższył odpływ o 145 osób. Jedną z charakterystycznych cech bezrobocia w powiecie 

rawskim jest wysoki udział osób zamieszkałych na wsi – 46,8% oraz osób zagrożonych 

długotrwałym bezrobociem. Na koniec 2020 r. w ewidencji PUP figurowało 348 osób 

długotrwale bezrobotnych, co stanowi 42,5% ogółu osób zarejestrowanych oraz 27,1% osób 

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 34,6% ogółu 

bezrobotnych w powiecie rawskim. Jest to bardzo duża grupa osób bezrobotnych, która 
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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 – 

28,0% oraz 35-44 lata – 23,6% i 45-54 lata – 16,6%. W ewidencji PUP figurowało 538 osób 

bezrobotnych w wieku największej aktywności zawodowej od 18 do  44  lata, stanowiły 65,8% 

ogółu bezrobotnych. W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na terenie powiatu 

rawskiego najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej – 

27,9% ogółu. Nieco niższy odsetek stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym 25,8% oraz z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – 23,5% ogółu. 

Osoby z wykształceniem wyższym stanowią 12,2% zarejestrowanych bezrobotnych z terenu 

powiatu. Najniższy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych stanowią osoby  

z wykształceniem średnim ogólnokształcącym – 10,6%. Na koniec 2020 r. 26,6% osób 

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

lub nieposiadające doświadczenia zawodowego stanowią 33,5% ogółu bezrobotnych, a ze 

stażem pracy wynoszącym od 5 do 20 lat – 29,8%. Natomiast staż pracy przekraczający 20 

lat dotyczy 10,1% osób bezrobotnych. 

Szczegółową analizę działań Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej  

w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych w powiecie rawskim przedłożono Radzie Powiatu 

Rawskiego na sesji w kwietniu br. 

W 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej pozyskał na aktywizację 

zawodową bezrobotnych środki finansowe w wysokości 2.760,4 tys. złotych, z tego największy 

udział miały środki Algorytmu 31,7%, następnie środki EFS POWER 26,5%, EFS RPO 23,8%, 

Rezerwa FP Wieś 10,8% oraz 7,2% stanowiły środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 

kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.  

Pozyskane w 2020 r. środki finansowe umożliwiły aktywizację 303 osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy oraz objęcie 101 pracowników i pracodawców z 31 zakładów pracy 

kształceniem ustawicznym finansowanym z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Najwięcej 

osób zostało uczestniczyło w stażach 144 osoby – 47,5% aktywizowanych, pracami 

interwencyjnymi objęto 39 osób – 12,9%, środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej 

uzyskały 34 osoby - 11,2%, szkoleniami objęto 34 osoby – 11,2%,  w robotach publicznych 

uczestniczyło 31 osób – 10,2% aktywizowanych, a zatrudnienie w ramach doposażenia 

stanowiska pracy uzyskało 9 osób - 3,0%.  

W ramach instrumentów wsparcia przedsiębiorców i ochrony miejsc pracy COVID-19 

w 2020 r. wsparto ok. 4 tys. miejsc pracy i wypłacono kwotę dofinansowania łącznie 

16.745.458,58 zł w następujących formach Tarczy Antykryzysowej: 

1) pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 15zzd i 15zzda, 

2) dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, o których mowa  

w art. 15zzc, 

3) dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców, o których mowa w art. 15zzb, 

4) dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych,  

o których mowa w art. 15zze, 
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5) dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro  

i małego przedsiębiorcy , o których mowa w art. 15zze4. 

W 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej posiadał w dyspozycji środki 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 200,0 tys. zł. Wpłynęły 43 wnioski na 

przeszkolenie 162 osób na kwotę 410.707,55 zł.  

Zawarto 31 umów o przyznanie środków KFS na kwotę 199.935,95 zł na 101 osób. 

Średni koszt szkolenia 1 osoby wynosił 1.979,56 zł. Kształceniem ustawicznym objęto 101 

osób, w tym 7 pracodawców i 94 pracowników.  

Zakres realizowanego kształcenia ustawicznego to w 100% szkolenia zawodowe. 

Ponadto w 2020 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej wpłynęło 

13.436 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz 3.243 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi.  

Największy wzrost zatrudnienia zauważono wśród obywateli Ukrainy. Odnotowano 

2.310 obywateli tego kraju zarejestrowanych na podstawie oświadczeń o powierzeniu 

wykonywania pracy oraz 13.373 na podstawie zezwoleń na pracę sezonową.  

 

I.5. Bezpieczeństwo 

 

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. Zawarto porozumienie w dniu 01.09.2020 r. w sprawie przekazania 

10 000 zł na dofinansowanie przez Powiat Rawski zakupu samochodu służbowego dla KPP w 

Rawie Mazowieckiej. Ponadto sfinansowano ze środków własnych materiały do montażu 

selektywnego systemu alarmowania w strażnicy jednostki OSP Regnów, w kwocie 8 200 zł. 

 

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;  
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6. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. 

 

I.6.1.Remonty w szkołach i placówkach oświatowych 
 

W 2020 roku w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski 

dokonane zostały następujące remonty: 
1) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej: 

- pomalowano dach budynku, 

- pomalowano salę gimnastyczną, wymieniono oświetlenie i przeprowadzono 

renowację podłogi sali gimnastycznej, 

- pomalowano szatnię do zajęć w-f, korytarz na I piętrze i salę lekcyjną, 

- zakupiono i zamontowano ścianę pcv oddzielającą czytelnię od korytarza, 

- zakupiono 5 laptopów do pracowni przedmiotowych i 3 komputerów stacjonarnych, 

- wymieniono oprawy oświetleniowe i zamontowano przewód HDMI w pracowni 

matematycznej, 

- wymieniono wykładzinę w pokoju nauczycielskim i zakupiono szafy biurowe, 

- usunięto awarię instalacji sanitarnej. 

2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej: 

- pomalowano 3 pracownie,  

- wyremontowano łazienkę w internacie, 

- wykonano zadaszenia przy wejściu do piwnic, 

- wykonano schody wejściowe do kuchni. 

3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej: 

- odnowiono korytarz na II piętrze, 

- pomalowano łazienkę w internacie, 

- pomalowano korytarz i wejście do internatu. 

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

Rawie Mazowieckiej: 

- zakończono remont podłogi sali gimnastycznej, 

- wyremontowano pomieszczenia socjalne obsługi szkoły. 

- wyremontowano sale zawodowe w warsztatach: 2 sale gastronomiczne wraz z 

holem, łazienką, zapleczem sanitarnym oraz 5 sal zawodowych w budynku szkoły – 

komputerowe, językowe i przyrodniczą. 

5) Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej: 

- wyremontowano salę w ramach zadania „Nasze ekologiczne ekopracownie”, 

- przeprowadzono remont sal sypialnianych (wymiana podłóg i malowanie ścian) w 

MOS, kontynuacja termomodernizacji budynku szkoły – II etap. 

 

I.6.2 Pozyskiwanie 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 



15 
 

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

oferty zajęć pozalekcyjnych i dostosowanie jej do potrzeb uczniów.  

Projekt pn. „Mobilny uczeń w Europie”. Jest to projekt w trakcie realizacji przez 

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 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  198.474,00 zł. Realizowany od 16.09.2019r do 31.03.2021r. W 

projekcie bierze udział 40 uczniów i 4 nauczycieli . Głównym celem projektu jest rozwijanie i 

nabywanie kompetencji i umiejętności zawodowych podczas praktyk zawodowych w Grecji. 

Przeprowadzono szkolenia młodzieży ale ze względu na pandemię przesunięto wyjazd 

uczniów na praktyki do Grecji na 2021 rok. 

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. „Viva Italia” to projekt realizowany przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej ze 

środków EFS, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Całkowita wartość projektu 182.694,00zł. Realizacja 

projektu od 01.09.2019r. do 31.08.2020r. W projekcie bierze udział 36 uczniów liceum 

ogólnokształcącego. Uczniowie odbyli 5 dniowy pobyt we Włoszech. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w Liceum 

Ogólnokształcącym ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 

Projekt pn. „Reymont bez granic”. Był to projekt realizowany przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej w ramach 

programu Erasmus+ mobilność edukacyjna – akcja 1. Realizacja projektu od 01.11.2019r. do 

31.10.2021r. Całkowita wartość projektu wynosi 555.706,64 zł. Udział w nim bierze 70 uczniów 

technikum kształcącego w zawodzie: technik logistyk, technik agrobiznesu, technik 

ekonomista. W ramach projektu  uczniowie odbędą 2 tygodniową praktykę zagraniczną we 

Włoszech. 

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

przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w ramach konkursu 

współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu 1.063.371,56 zł. 
Realizowany od 01.01.2018 do 31.12.2020r. W projekcie bierze udział 124 uczniów i 10 

nauczycieli, głównym celem projektu jest rozwinięcie kompetencji cyfrowych, poszerzenie 

wiedzy i doposażenie 6 pracowni kształcenia zawodowego w środki dydaktyczne, dodatkowe 

zajęcia pozalekcyjne dla uczniów technikum informatycznego, ekonomicznego i ogrodniczego, 

szkolenia dla nauczycieli oraz kursy dla uczniów. 
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W ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki 

pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie 

czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej otrzymał dotację w wysokości 12.000 zł.  
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 

oraz plac manewrowy. Doposażone zostały pracownie dla 2 kierunków objętych projektem w 

sprzęt i materiały dydaktyczne. 

Projekt pn. „Droga do przyjaźni”. Jest to projekt realizowany przez Zespół Szkół-

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

ramach programu Erasmus+ edukacja szkolna – Akcja 2 .Projekt przewidziany jest na lata 

2020-2021. Całkowita wartość projektu wynosi 112.549,61 zł. Udział w nim brało 8 uczniów, 

którzy poznawali rynek pracy w Polsce, Niemczech i Węgier oraz europejskie szlaki 

turystyczne wraz kulturą regionów państw partnerów. 

Projekt pn. „Czas na staż” – edycja 2019/2020. Jest to projekt w trakcie realizacji 

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 
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kształcenia zawodowego”. Łączna wartość projektu 427.049,59 zł. Realizacja została 

przedłużona do sierpnia 2021r. W projekcie brało udział 20 uczniów technikum hotelarskiego 

na wyjazd czeka 35 (mechatroników i informatyków). Głównym celem projektu jest rozwijanie 

i nabywanie kompetencji i umiejętności zawodowych podczas praktyk zawodowych w Grecji.  

Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej otrzymał wsparcie finansowe w 

wysokości 42.355,49 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Utworzenie pracowni ekologicznej pn. „Pracownia 

doświadczeń i zjawisk przyrodniczych”. Placówka otrzymała także środki finansowe w 

wysokości 2.893,00 zł na realizację projektu w ramach konkursu grantowego Narodowego 

Banku Polskiego na realizację wydarzenia edukacyjnego pod hasłem „Polski Złoty ma sto lat”. 

W ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na 

lata  2020-2024 „Aktywna tablica” Powiat Rawski otrzymał dotację dla pięciu szkół i placówek 

w łącznej wysokości 112.000,00 zł. Zakupionych zostało 37 przenośnych komputerów z 

oprogramowaniem biurowym i antywirusowym dla nauczycieli, 4 projektory i 2 tablice 

ceramiczne. 

Powiat Rawski otrzymał kwotę 97.500,00 zł na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła 

– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakupionych zostało 31 

komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem biurowym, które trafiły do nauczycieli 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski.  

W ramach Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną Powiat Rawski 

otrzymał środki finansowe w wysokości 141.500,00 zł. Dofinansowanie otrzymało 283 

nauczycieli na zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć 
realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zajęć. 
 

I.6.3. Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych 
 

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

• IV miejsce w finale wojewódzkim „Licealiady” w tenisie stołowym dziewcząt. 

• II miejsce w półfinale wojewódzkim „Licealiady” w tenisie stołowym dziewcząt. 

• I miejsce w powiatowej „Licealiadzie” w indywidualnych biegach przełajowych. 

 

2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej:  

• I miejsce w finale wojewódzkim „Licealiady” w indywidualnych biegach przełajowych 

dziewcząt. 

• V miejsce w finale wojewódzkim „Licealiady” w indywidualnych biegach przełajowych 

chłopców. 

• II miejsce w półfinale wojewódzkim „Licealiady” w piłce siatkowej dziewcząt. 

• I miejsce w powiatowej „Licealiadzie” w piłce siatkowej dziewcząt. 

 

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

Rawie Mazowieckiej:  
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• II miejsce w półfinale wojewódzkim „Licealiady” w sztafetowych biegach przełajowych 

chłopców. 

• I miejsce w powiatowej „Licealiadzie” w piłce siatkowej chłopców. 

• I miejsce w powiatowej „Licealiadzie” w halowej piłce nożnej chłopców. 

• I miejsce w powiatowej „Licealiadzie” w koszykówce dziewcząt. 

• I miejsce w powiatowej „Licealiadzie” w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt 

i chłopców. 

 

4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej:  

• III miejsce w półfinale wojewódzkim „Licealiady” w sztafetowych biegach przełajowych 

dziewcząt. 

• I miejsce w powiatowej „Licealiadzie” w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt. 

 

Powiat Rawski za rok 2020 w ogólnopolskim współzawodnictwie sportu dzieci i młodzieży 

został sklasyfikowany na 191 miejscu z ilością 164 punktów. W województwie łódzkim w 

ramach Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych nie odbyło się podsumowanie 

współzawodnictwa powiatów. W ramach rozgrywek LZS Powiat Rawski zdobył 3 medale w 

województwie, w tym: 2 złote i srebrny. W finałach ogólnopolskich Powiat Rawski zdobył 6 

medali w tym: 3 złote, 1 srebrny i 2 brązowe  (L-A złoty, brązowy, tenis stołowy 2 złote, srebrny 

i brązowy). W województwie łódzkim w ramach Szkolnego Zawiązku Sportowego w punktacji 

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

XII, Igrzysk Młodzieży Szkolnej IX miejsce i Licealiady miejsce XIII). W rozgrywkach SZS w 

finałach wojewódzkich zdobyto 8 medali, w tym: 3 złote,  2 srebrne i 3 brązowe. 

 

 

I.6.4. Powiatowa Biblioteka Publiczna 
 

Do końca 2020 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna zgromadziła 13 366 woluminów, z czego: 

• Literatura piękna dla dorosłych     - 7 550 

• Literatura dla młodzieży      -    700 

• Literatura popularno-naukowa     - 5 116 

 

W ubiegłym roku tak jak w latach ubiegłych biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 10 900,00 złotych i za te pieniądze zakupiono 369 

woluminów. Z dotacji organizatora biblioteka zakupiła 702 książki za sumę 20 302,40 zł. 

Ponadto otrzymała w darze od czytelników - 93 książki oraz z Instytutu Pamięci Narodowej 20 

książek. 

W bibliotece prenumerowanych jest rocznie 15 tytułów czasopism za kwotę 5 852,76 zł. W 

darze przekazywane są egzemplarze Głosu Rawy i Okolicy, Kroniki miasta Łodzi, Ziemi 

Łódzkiej, Kalejdoskopu, Twego Kuriera Regionalnego, Kocham Rawę, Głosu Seniora. 

W 2020 roku zarejestrowano 624 czytelników  

• Uczniów    -   94 

• Pracujących    - 296 

• Pozostali    - 234 

Na zewnątrz wypożyczono 

• Książki    - 10 260 
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• Czasopisma    -     589 

Na miejscu w czytelni udostępniono: 

• Książek     - 1 579 

• Czasopism    - 1 697 

W ciągu ubiegłego roku bibliotekę odwiedziło ogółem 12 337 osób, z wypożyczalni 

skorzystało 10255 osób, z czytelni skorzystało 2 082 osoby, natomiast z Internetu skorzystały 

499 osób.  

Powiatowa Biblioteka Publiczna posiada księgozbiór podręczny, na który składają się 

encyklopedie, słowniki, leksykony i kompendia wiedzy. Księgozbiór ten udostępniamy tylko na 

miejscu.  

W ubiegłym roku bibliotekarki udzieliły 1 220 informacji na tematy zadane przez czytelników. 

Poza działalnością Działalność kulturalna i na rzecz integracji społecznej 

• w dniu 6 stycznia po raz XIII zorganizowaliśmy Powiatowy wieczór Kolęd i Pastorałek 

w kościele parafialnym w Babsku. 

• Biblioteka prowadzi cały rok działalność wystawienniczą – przygotowała kilkanaście  

wystaw książkowych związanych z rocznicami literackimi.  

• W bibliotece odbywają się warsztaty plastyczno-malarskie i robótek ręcznych 

studentów Rawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

• Biblioteka udostępniała pomieszczenia na zajęcia nauki języka angielskiego 

„STARTUJ Z ANGIELSKIM” dla seniorów 

• Biblioteka udostępnia swoje pomieszczenia na spotkania członków Stowarzyszenia 

Rodzin Wieloletnich „Nasze Dzieci” i słuchaczy Rawskiego Uniwersytetu III Wieku. 

• Biblioteka po raz kolejny podjęła współpracę z Fundacją WIOSNA, angażując się w 

ogólnopolską akcję Szlachetna Paczka. 

• Biblioteka współpracuje ze Stowarzyszeniem „Autyzm – ktoś zaczarował mój świat”.  

 
I.7. Drogi powiatowe 

 

Zarząd Powiatu Rawskiego jest zarządcą dla 322,87 km dróg powiatowych, z czego: 
- 10,395 km – to drogi powiatowe w obrębie miasta Biała Rawska, 

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

- 308,137 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 2020: 
1) Zarząd Dróg Powiatowych: 

a) zezwolenia na czasowe zajęcia nieruchomości - 23, 

b) zezwolenie na zakładanie przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach 

urządzeń technicznych – 35, 

c) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 210, 

d) opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych – 19, 
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e) projekty zmian organizacji ruchu – 152, 

f) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - 6, 

g) wypisy z zezwoleń i licencji na wykonywanie transportu drogowego – 25, 

h) zezwolenia na przejazd pojazdów ponadnormatywnych – 3, 

i) zaświadczenia publiczny transport zbiorowy – 49. 

2) Oddział Komunikacji: 

a) wydanie dowodu rejestracyjnego – 7672,  

b) wydanie karty pojazdu - 1410,  

c) wydanie nalepki kontrolnej - 4195,  

d) wydanie pozwolenia czasowego - 6573, 

e) wydanie tablic tymczasowych - 246, 

f) wydanie tablic zmniejszonych - 5, 

g) wydanie tablic zmniejszonych (ze zmniejszoną czcionką) - 15,     

h) wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 5027, (ze zmniejszoną 

czcionką), 

i) wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 266, 

j) przedłużenie ważności prawa jazdy określonej kategorii - 139, 

k) przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem - 1, 

l) wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, 

kwalifikacji wstępnej uzupełniającej kwalifikacji – 270 

m) wydanie prawa jazdy, w tym wydanie nowego prawa jazdy na podstawie art. 18 

ust.2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami - 653, 

n) wymiana prawa jazdy na podstawie art. 15 ustawy - 0, 

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

p) wymiana prawa jazdy wydanego przez państwo  członkowskie UE -25, 

q) zwrot zatrzymanego prawa jazdy – 4.  

Ponad to rozpatrzono 22 wnioski i postulaty mieszkańców oraz interpelacje radnych i 

rozpatrzono 20 zezwoleń na wycinkę drzew oraz zakrzaczeń w pasie drogowym. 

Zorganizowano 8 przetargów nieograniczonych i 45 zamówień publicznych  do 30 tys. euro.  

 

I.8. Architektura, ochrona środowiska i geodezja 

Zadania realizowane w zakresie ładu przestrzennego i ochrony środowiska : 

 

I.8.1. Architektura  
 

1. wnioski o pozwolenie na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych 

oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części – 639; 

2. wnioski o pozwolenie na rozbiórkę – 20; 

3. zgłaszanie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, rozbiórki, 

zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – 613; 

oraz zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego, stacji 

transformatorowych i kontenerowych oraz sieci – 54; 

4. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – 3; 

5. wnioski o uzgodnienie lokalizacji inwestycji - 117; 

6. zaświadczenia w sprawach budownictwa - 4; 



21 
 

7. pisma dotyczące współpracy  z organami nadzoru i innymi instytucjami, organami, 

podmiotami i obywatelami w zakresie budownictwa - 129. 

  

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 

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 

27. zgłoszenia instalacji – 35 

28. analiza pozwolenia zintegrowanego – 1 

29. zgłoszenia instalacji do KOBIZE – 15 
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I.8.3.Geodezja 
 

1) Pracownicy Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zrealizowali w 

2020 roku 13 307 spraw,  w tym: 

• z zakresu prowadzenia i udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków –   8594 

sprawy, 

• z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Rawskiego -  234 

sprawy, 

• z zakresu prowadzenia, udostępniania danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej i obsługi prac geodezyjnych  

- zgłoszenia prac geodezyjnych – 1957 szt 

- zweryfikowane i przyjęte do PODGiK operaty techniczne  – 1871 szt 

- wyrysy z EGiB  - 2669 szt. 

- udostępnione fragmenty map zasadniczych – 651 szt. 

• Bieżące administrowanie systemem teleinformatycznym Ewid2007 i aktualizacja baz 

danych EGiB, BDOT, GESUT , które są udostępniane wszystkim gminom powiatu 

rawskiego, pracownikom naszego Starostwa i jednostkom administracji publicznej w 

sposób ciągły. 

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

powiaty z terenu województwa Łódzkiego" -  plan na 2020 rok wkład własny to kwota 

596 311,00zł, środki wydatkowano w kwocie 14 730,11 zł. 

3) Przygotowanie terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Targowej o łącznej 

powierzchni 6,1928 ha  będących własnością Powiatu Rawskiego, do sprzedaży.  

 

Powiat Rawski uczestniczy w projekcie pod nazwą” Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 

wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

oś priorytetowa VII, działanie 7.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, poddziałanie 

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

Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w realizacji do roku 2023. 

 
 
I.9. Budżet powiatu 

Budżet powiatu na 2020 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałą 

Nr XVI/112/2019 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 2020 r., zestawienie zadań 

inwestycyjnych na 2020 r. oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 

Dochody i przychody 

Zaplanowano dochody na kwotę 71 216 613,00 zł. Wykonanie w 2020 roku wyniosło 

68 020 210,08 zł tj. 95,5%. 

Na dochody składały się: 

1. Subwencje ogólne - planowana kwota subwencji to 33 254 976,00 zł. Wykonanie do 31 

grudnia 2020 roku wyniosło 33 254 976,00 zł, tj. 100,0 % planu, z tego: 
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 Plan Wykonanie % 

- subwencja oświatowa 28 568 263,00 28 568 263,00 100,0 

- subwencja równoważąca 2 257 539,00 2 257 539,00 100,0 

- subwencja wyrównawcza 2 429 174,00 2 429 174,00 100,0 

Subwencje stanowiły 48,89 % wykonanych dochodów ogółem. 

 

2. Dotacje 

Kwota zaplanowanych dotacji to 20 277 259,00 zł. Wykonanie do 31 grudnia 2020 roku 

wyniosło  16 289 337,52 zł  tj. 80,3 %. 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 7 082 580,00 zł. Dotacje, jakie wpłynęły 

w 2020 roku to kwota 7 024 330,45 zł tj. 99,2 % w tym: 

a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące).  

Plan 6 762 172,00 zł, wykonanie 6 709 897,62 zł tj. 99,2 %.  

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

Plan 196 408,00 zł, wykonanie 97,0 % tj. 190 432,87 zł. 

c) na realizację bieżących zadań własnych 

Plan 124 000,00 zł, wykonanie 100,0 % tj. 123 999,96 zł. 

- Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

Plan 2 067 560,00 zł, natomiast wykonanie do 31 grudnia 2020 roku 2 075 352,99 zł, tj. 

100,4 % 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 oraz na pomoc finansową na 

wydatki bieżące i majątkowe: 

a) Z budżetów gmin (bieżące) plan 241 088,00 zł, wykonanie w 2020 roku 196 897,12 zł, 

tj. 81,7 % kwoty planowanej,  

b) Z budżetów powiatów (bieżące) plan 1 178 672,00 zł, wykonanie na koniec grudnia 2020 

roku 1 289 952,87 zł, tj. 109,4 % kwoty planowanej,  

c) Z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące) plan 122 800,00 zł, wykonanie 122 752,40 

zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej, 

d) Z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne) plan 525 000,00 zł, wykonanie 

468 750,60 zł, tj. 89,3 % kwoty planowanej.  

 

- Dotacje z funduszy celowych 

a) Z państwowych funduszy celowych (bieżące) plan 689 359,00 zł, wykonanie 615 629,66 zł 

tj. 89,3 % kwoty planowanej. 

- Dotacje z funduszy europejskich 

a) Z funduszy europejskich (bieżące) 7 803 213,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 roku 

4 143 563,19 zł, tj. 53,1 % kwoty planowanej; 

b) Z funduszy europejskich (inwestycyjne) 333 111,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 

roku 129 027,00 zł, tj. 38,7 % kwoty planowanej. 

- Zwroty dotacji 
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Plan 2 301 436,00 zł natomiast wykonanie 2 301 434,23 zł czyli 100,0 % kwoty planowanej.  

a) bieżące - Plan 316,00 zł, wykonanie 315,02 zł.  

b) majątkowe - Plan - 2 301 120 zł, wykonanie - 2 301 119,21 zł. Kwoty dotyczyły środków 

otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przysługujących dla 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako refundacja wydatków związanych z realizacją 

operacji „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”.  

Dotacje stanowiły 23,95% zrealizowanych dochodów ogółem. 

 

3) Dochody własne 

 

Na 2020 rok plan dochodów własnych powiatu oszacowano w wysokości 17 684 378,00 zł, 

wykonanie na koniec roku wyniosło 18 475 896,56 zł, tj. 104,5 %. 

Na dochody własne składały się: 

- wpływy za druki komunikacyjne. 

  Plan 1 200 000,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 roku 1 154 143,54 zł tj. 96,2 %. 

- wpływy ze sprzedaży majątku. 

  Plan 596 300,00 zł, wykonanie 596 665,85 zł tj. 100,1 %. 

- środki z Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych 

Plan 500 000,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł tj. 100,0 %.  

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

  Plan 12 615 140,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 roku 12 644 557,31 zł tj. 100,2 %. 

W tym: 

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan – 12 615 140,00 zł, wykonanie 

12 255 586,00 zł. 

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – bez planu, wykonanie – 388 971,31 zł. 

- wpływy z najmu i dzierżawy. 

  Plan 266 443,00 zł, wykonanie w 2020 roku 272 685,14 zł tj. 102,3 %. 

- wpływy z usług. 

  Plan 625 000,00 zł, wykonanie do 31.12.2020 r. 704 259,45 zł tj. 112,7 %. 

- 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 1 069 995,00 zł, wykonanie 1 566 038,83, tj. 146,4 %. 

- darowizny 

  Plan 16 200,00 zł, wykonanie wyniosło 16 200,00 zł, tj. 100,0 %. 

- wpływy z różnych dochodów  

  Plan  74 410,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 roku 61 283,29 zł  tj. 82,4 %. 

- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące). 

  Plan 309 625,00 zł, wykonanie 424 848,98 zł, tj. 137,2 %.  

- środki z Funduszu Pracy 

  Plan 295 100,00 zł, wykonanie w 2020 roku 283 120,00 zł tj. 95,9 %.  

- pozostałe dochody 

  Plan 116 165,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 roku 252 094,17 zł tj. 217,0 %. 

Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 27,16 % dochodów ogółem.  

 

W planie ujęto przychody w wysokości: 2 353 746,00 zł, wykonanie w 2020 roku wyniosło 

8 973 360,11 zł tj. 381,2 %, w tym: 
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- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 

Plan 1 000 000,00 zł, wykonanie 1 000 000,00 zł. 

- spłata udzielonych pożyczek  

  Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 

- przychody z tytułu wolnych środków  

  Plan 1 353 746,00 zł, wykonanie 2 849 443,44 zł. 

- nadwyżka z lat ubiegłych 

Plan 0,00, wykonanie 4 507 236,67 zł. 

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach 

publicznych. Plan 0,00 , wykonanie 616 680,00 zł 

 

4. Wydatki i rozchody 

Plan wydatków określony został na poziomie 72 514 079,00 zł. Wykonanie za IV 

kwartały 2020 roku wyniosło 64 587 816,82 zł tj. 89,1 %. 

Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje:  

1.Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 65 664 472,00 zł, zostały zrealizowane do dnia 

31 grudnia 2020 roku w kwocie 58 907 980,70 zł tj. 89,7 % planu, w tym: 

a) jednostki budżetowe plan – 52 461 867,00 zł, wykonanie – 49 833 792,48 zł tj. 95,0 % planu 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39 707 183,00 zł, wykonanie za 2020 rok 

38 570 087,20 zł tj. 97,1 % planu, zadania statutowe 12 754 684,00 zł, wykonanie 

11 263 705,28 zł tj. 88,3 % planu; 

b) dotacje na zadania bieżące 1 801 394,00 zł, wykonanie 1 770 487,10 zł tj. 98,3 % planu; 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 155 664,00 zł, wykonanie 2 069 797,07 zł tj. 96,0 % 

planu; 

d) obsługa długu 585 000,00 zł, wykonanie 439 066,66 zł tj. 75,1 % planu; 

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

% planu; 

f) wydatki z udziałem środków UE 8 127 214,00 zł, wykonanie 4 261 504,39 zł tj.: 52,4 % planu. 

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6 849 607,00 zł, wykonanie wyniosło 

5 679 836,12 zł tj. 82,9 % planu w tym: 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 849 607,00, wykonanie 5 679 836,12 zł tj. 82,9 % planu, 

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

3 358 973 zł, wykonanie 2 549 038,88 zł tj. 75,9 % planu. 

Dług powiatu na 31 grudnia 2020 r. wyniósł 19 590 030,48 zł i stanowi 28,8 % 

zrealizowanych w 2020 roku dochodów. Dług powiatu na 31 grudnia 2020 r. wraz z udzielonym 

poręczeniem wyniósł 21 190 032,80 zł i stanowi 31,2 % zrealizowanych w 2020 roku 

dochodów. 

 

I. 10 Inwestycje 

 

Nakłady inwestycyjne na 2020 rok zostały zaplanowane i wykonane w 2020 roku następująco: 

 

I.10.1 Rolnictwo i łowiectwo 
 

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa- plan wydatków majątkowych 

na 2020 rok to kwota 2 410 848 zł. W I półroczu 2020 roku przekazano do Łódzkiego Urzędu 
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Wojewódzkiego w Łodzi kwotę 2 410 847,00 zł (2 301 119,21 zł otrzymano z Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach środków EFRROW, 109 728,79 zł pokryto 

ze środków własnych powiatu)  będącą refundacją części kosztów dotyczącą umowy 00002-

6502-UM0500002/16 „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”.  

I.10.2 Transport i łączność 
 

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok wynosił 3 132 084,00 zł, wydatki wykonano 

w wysokości 2 871 358,24 zł. 

„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami)” zaplanowano wydatki w kwocie 28 000,00 zł, w 2020 roku 

wydatkowano 27 800,00 zł. 

„Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew - podbudowa” zaplanowano wydatki 

w kwocie 270 000,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 269 945,52 zł. 

„Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice - Wilkowice” plan – 243 821,00 zł , wykonanie 

– 187 501,20 zł. 

„Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 4105E Rossocha-Przewodowice w miejscowości 

Rossocha” plan – 56 000,00 zł, wykonanie 55 502,52 zł. 

,,Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Przewodowice – Rylsk Duży – Zuski – droga 

woj. nr 707 na odcinku Annosław -Sławków, o długości 1.324 km"- na powyższe zadanie 

zaplanowano 1 048 962,00 zł, wydatkowano – 1 048 962,00 zł. Były to wydatki niewygasające 

z upływem roku budżetowego. 

„Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - Mogielnica w m. Rylsk Duży” 

plan – 288 179,00 zł, wykonanie 288 178,42 zł. 

"Remont drogi powiatowej nr 4306E na odc. Lesiew - do dr. Woj.. Nr 725 - podbudowa" plan 

wynosił 101 412,00 zł zaś wykonanie 99 441,81 zł. 

"Remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska - Komorów w m. Komorów - podbudowa" 

zaplanowano 130 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 128 442,87 zł. 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 4123E Cielądz - Józefów na odcinku Sadkowice - Celinów" 

plan – 468 710,00 zł, wykonanie – 468 708,40 zł. Wydatki w wysokości 300 000,00 zł 

sfinansowane zostały ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

"Remont drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Raducz w m. Wilkowice" zaplanowano 

205 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 205 000,00 zł. Były to wydatki niewygasające 

z upływem roku budżetowego. 

"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1333E (Chojnata) - Grzymkowice w m. 

Grzymkowice" plan – 65 000,00 zł, wykonanie – 65 000,00 zł. 

"Zakup ciągnika rolniczego" zaplanowano 200 000,00 zł, wydatków nie wykonano. 

"Zakup głowicy koszącej typu GH120" zaplanowano wydatki na kwotę 27 000,00 zł, 

wydatkowano 26 875,50 zł. 

 

I.10.3 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa” –

plan wydatków majątkowych na 2020 rok to kwota 26 000,00 zł, do 31 grudnia wydatki  

poniesiono w wysokości 15 700,00 zł.  
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I.10.4 Działalność usługowa 
„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty 

z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny. Plan wydatków majątkowych na 2020 rok 

to kwota 596 311,00 zł, wydatki zostały poniesione w wysokości 7 698,84 zł.  

 

I.10.5 Administracja publiczna 
„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap II” zaplanowano wydatek 

w kwocie 100 000,00 zł, wydatkowano 100 000,00 zł. Były to wydatki niewygasające 

z upływem roku budżetowego. 

 

I.10.6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 

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

10 000,00 zł przekazano w II półroczu 2020 roku w pełnej kwocie. 

 

I.10.7 Oświata i wychowanie 
„Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego (szkoły: ZPS 

w Rawie Maz. ul. Przemysłowa, ZSP w Rawie Maz. ul. Reymonta, ZSP w Białej Rawskiej)”. 

Wydatek zaplanowany na kwotę 64 050,00 zł nie został zrealizowany. 

 

"Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces" RPLD.11.03.01-10-0042/19-00 - zakup 

zestawu edukacyjnego, ciągnika komunalnego, glebogryzarki separacyjnej, kosiarki bijakowej 

oraz przyczepy jednoosiowej 

Plan 154 751,00 zł, wykonanie – 129 027,00 zł. 

 

I.10.8. Ochrona zdrowia 
"Dotacja na zakup kardiomonitorów" - plan na zadanie wynosił 48 500,00 zł, środki przekazano 

w pełnej wysokości dla SPZOZ-u w Rawie Mazowieckiej. 

 

"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" plan – 110 000,00 zł, wykonanie 

wyniosło 85 239,00 zł. 

 

„Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej”. Wydatki zaplanowano w kwocie 59 163,00 zł, wydatkowano 1 466,04 zł. 

 

"CUŚ DOBREGO" - zakup 2 schodołazów, zakup 2 wózków inwalidzkich elektrycznych. 

Zaplanowanych na 2020 rok wydatków na kwotę 66 000,00 zł nie poniesiono. 

 

"CUŚ DOBREGO" - zakup serwera do prowadzenia systemu teleopieki, zakup 

oprogramowania do serwera 

Zaplanowano 71 900,00 zł, w 2020 roku wydatków nie zrealizowano. 

 

I.11. Wydatki z udziałem środków zewnętrznych 

1. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług 

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

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej - plan na 2020 rok to kwota 596 311,00 zł, 

wydatkowano środki w kwocie 7 698,84 zł co stanowi 1,3 % planu. 
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2. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego" umowa o powierzenie grantu 1302/2020. Program jest realizowany przez 

Starostwo. Plan na 2020 rok to kwota 97 501,00 zł, wykonanie natomiast wyniosło 

97 498,41 zł tj. 100, %. 

3. „Pracuj w branży HoReCa” RPLD.11.03.01-10-0042/17-00, Program jest realizowany 

przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2020 roku to kwota 

516 051,00 zł, natomiast wydatki poniesione w 2020 roku 486 676,41 zł tj. 94,3 % 

planu. 

4. „Akademia umiejętności” RPLD.11.03.01-10-0041/17-00. Program jest realizowany 

przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2020 roku to kwota 

694 761,00 zł, wydatki poniesione w 2020 roku 626 901,18 zł tj. 90,2 % planu. 

5. „Motoryzacja moja pasja” Nr RPLD.11.03.01-10-0038/17-00. Program jest realizowany 

przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2020 roku to kwota 

597 590,00 zł, wydatki poniesione w IV kwartałach 455 922,62 zł tj. 76,3 % planu. 

6. „Szkoła nowego wymiaru” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00. Program jest 

realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej. Plan na zadanie 

w 2020 roku to kwota 153 255,00 zł, do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 

136 610,38 zł tj. 89,1 % planu. 

7. „Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-

0026/18-00. Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych  

w Rawie Mazowieckiej. Plan na zadanie w 2020 roku to kwota 249 674,00 zł, wydatki 

poniesiono w kwocie 236 923,78 zł tj. 94,9 % planu. 

8. "Czas na staż - 2019 " 2019-1-PL01-KA102-062349 Program jest realizowany przez 

Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2020 wynosi 307 859,00 

zł wykonanie natomiast wyniosło 0,00 zł. 

9. "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" umowa nr 2019-1-PMU-1010. 

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie 

Mazowieckiej. Plan na zadanie w 2020 wynosi 71 518,00 zł wykonanie natomiast 

wyniosło 49 686,42 zł tj. 69,5 % planu. 

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

Freundschaft erleben" Droga do przyjaźni - Doświadczanie Europy  

na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni" 2019-1-DE03-KA229-059610_3. 

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

zadanie w 2020 to 109 848,00 zł wykonanie w 2020 roku wyniosło 20 098,43 zł tj. 18,3 

% planu. 

11. „Reymont bez granic” umowa nr 2019-1-PL01-KA102-061519, Program jest 

realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka. Plan  

na zadanie w 2020 to 444 566,00 zł wykonanie wyniosło 241 813,52 zł tj. 54,4 % planu. 

12. "Mobilny uczeń w Europie razem z programem POWER" umowa nr 2019-1-PMU-1266, 

Program jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka. Plan na 

zadanie w 2020 to 198 474,00 zł wykonanie do 31 grudnia wyniosło 35 442,23 zł tj. 

17,9 % planu. 

13. „Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-

0042/19-00. Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych  

w Rawie Mazowieckiej. Plan na zadanie w 2020 roku wynosił 670 522,00 zł, wykonanie  

w 2020 roku wyniosło 138 676,27 zł tj. 20,7 % planu. 
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14. „Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-

0044/19-00. Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych  

w Białej Rawskiej. Plan na zadanie w 2020 roku wynosił 872 027,00 zł, wykonanie  

w 2020 roku wyniosło 11 910,50 zł tj. 1,4 % planu. 

15. "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Włoska przygoda" umowa nr 2019-2-PMU-

2067. Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie 

Mazowieckiej. Plan na zadanie w 2020 roku wynosił 10 000,00 zł, wykonanie w 2020 

roku wyniosło 0,00 zł tj. 0,0 % planu. 

16. "Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej" umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0060/19-00. Zadanie realizowane 

przez Starostwo. Plan na 2020 rok to kwota 59 163,00 zł (wydatki majątkowe), do 31 

grudnia 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 1 466,04 zł tj. zrealizowano 2,5 % 

planu. 

17. „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-

A007/17-00 Program jest realizowany przez Powiat Rawski /Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej jako lidera projektu oraz partnerów projektu 

tj. gminy: Rawa Mazowiecka, Cielądz i gminę miejską Białą Rawska oraz 

Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Fundację "Obudźmy nadzieję". 

Plan na zadanie w 2020 roku to kwota 1 082 862,00 zł, wydatki zostały poniesione  

w wysokości 1 007 612,73 zł tj. 93,1 % planu. 

18. „CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00 Program jest 

realizowany przez Powiat Rawski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 

Mazowieckiej jako lidera projektu oraz partnerów projektu tj. miasto Rawa Mazowiecka, 

gminy: Rawa Mazowiecka i Regnów, gminę miejską Białą Rawska oraz SPZOZ w 

Rawie Mazowieckiej i Fundację "Obudźmy nadzieję". Plan na zadanie  

w 2020 roku to kwota 2 150 756,00 zł, wydatki zostały poniesione w wysokości 

667 154,51 zł tj. 31,0 % planu. 

19. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". 

Zaplanowano 192 601,00 zł, wykonano 177 604,00 zł czyli 92,2 %. 

 
I.12. Programy wieloletnie 

 

1. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem",  Porozumienie nr 

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

Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej wydatki wyniosły 158 684,94 zł na zaplanowaną 

kwotę 164 660,00 zł co stanowiło 96,4 % planu. 

2. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", Porozumienie  

nr MEN/2017/DWKI/1661. W części programu realizowanej przez Zespół Szkół Centrum 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej zaplanowane wydatki w kwocie 

300,00 zł w 2020 roku poniesiono w 100,0 %. 

3. Wydatki majątkowe. 

Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - Rozbudowa kompleksu szpitala 

o nowy budynek wraz z wyposażeniem. Program jest realizowany przez Starostwo 

Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. Na 2020 rok zaplanowano wydatek na kwotę 
110 000,00 zł, wydatkowano 85 239,00 zł czyli 77,5 % planu. 
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II. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII  
 

 

II.1. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego - Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 

Znaczna część zadań realizowanych przez Powiat Rawski w 2020 r. dotyczyła działań ujętych 

w dokumentach o charakterze strategicznym  

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego - Strategia Rozwoju jest dokumentem 

programowym, będącym narzędziem wspomagającym planowanie i zarządzanie tymi 

dziedzinami życia, które wchodzą w zakres działalności samorządu terytorialnego, 

określającym kierunki rozwoju powiatu na najbliższe lata. Jej celem jest wskazanie misji, wizji 

oraz celów strategicznych i operacyjnych, których realizacja w określonym horyzoncie 

czasowym przyczyni się do wielokierunkowego rozwoju Powiatu. „Plan Rozwoju Lokalnego 

Powiatu Rawskiego - Strategia Rozwoju na lata 2014-2020” został przyjęty Uchwałą Nr 

XXXIX/253/2014 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 października 2014 roku. Zawiera 

zadania, jakie Powiat Rawski chce realizować w przyszłości oraz wskazuje perspektywy i 

kierunki rozwoju Powiatu 

 
II.2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Rawskim 

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

do realizacji Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Rawskim na lata 2014-2020. Strategia zawiera: 

1. Diagnozę problemów społecznych   

2. Cele strategiczne i kierunki działań: 

a) Wsparcie dziecka i rodziny, 

b) Skuteczne przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, 

c) Wsparcie osób niepełnosprawnych. 

W związku z realizacją Strategii, w roku 2020 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. 

 
II.3. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022 

W roku 2020 PCPR realizował zgodnie z przyjętymi założeniami i w miarę posiadanych 

środków zadania zawarte w „Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

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

głównym programu  jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 

powiecie rawskim poprzez: 

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy 

ofiarom przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym 
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- zapewnienie ochrony w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz zwiększenie dostępu do 

specjalistycznego poradnictwa  ofiarom przemocy 

 

II.4. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

W roku 2020 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. 
 
II.5. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021 

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, 

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. Rodzinom zastępczym udzielana była pomoc finansowa na pokrycie 

kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, W roku ubiegłym  pomoc tę 

wypłacono dla 100 dzieci przebywających w spokrewnionych rodzinach zastępczych, 

niezawodowych rodzinach oraz jednej zawodowej rodzinie zastępczej. Nowo powstałym 

rodzinom zastępczym wypłacano jednorazowe świadczenie pieniężne  na pokrycie 

niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka. 

Rodzinom które ubiegały się o pomoc do wypoczynku również przyznawano pomoc finansową 

w wysokości 500 zł. na jedno dziecko. 

W ramach zadania, od lipca 2020 r. zostało zatrudnionych, w wymiarze 3 etatów, 3 

koordynatorów pieczy zastępczej. Do końca 2020r. wsparciem, objętych zostały 22 rodziny 

Wsparcie udzielane jest zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Wsparcie odbywa się na podstawie indywidualnej  ścieżki wsparcia., obejmującej 

również indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej danej osoby. W trakcie realizacji 

projektu organizowane będą szkolenia dla rodzin zastępczych. Szkolenia będą prowadzone 

przez psychologów – temat będzie obejmował kompetencje wychowawcze, umiejętności 

radzenia sobie w sytuacji trudnej dziecka, dorastanie dziecka, wpływ środowiska na rozwój 
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dziecka). W ramach wspierania dzieci z rodzin zastępczych., zostaną zorganizowane 

korepetycje.  

 

II.6. Program 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). 

Dodatek w ramach Programu „Dobry Start”- 24.300,00 zł 
Rodziny zastępcze  
- 52 wypłaconych świadczeń na kwotę 15.600,00 zł; 42 rodziny zastępcze otrzymały 

świadczenie dla 52 wychowanków. 

Placówka opiekuńczo – wychowawcza  
- 28 wypłaconych świadczeń na kwotę 8.400,00 zł, świadczenie otrzymało 28 wychowanków 
Pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej 
- 1 wypłacone świadczenie na kwotę 300,00 zł 
 
 
II.7. Program „Aktywny samorząd” 

W 2020r. Powiat Rawski przystąpił po raz kolejny do realizacji pilotażowego programu 

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

Niepełnosprawnych. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej 

wpłynęło 18 wniosków o dofinansowanie w ramach ww. Programu na łączną kwotę 140.478zł. 

Zawarto 15 umów oraz wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie 104.933 zł. 

Złożono wnioski, zawarto i zrealizowano umowy w ramach następujących obszarów 

Programu: 

- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania –  

zawarto 3 umowy, wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie 16.843 zł; 
- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - zawarto 2 umowy, 

wypłacono dofinansowanie w  łącznej kwocie 35.000 zł;  

- pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 

techniczne – zawarto 1 umowę, wypłacono dofinansowanie w  kwocie 20.000 zł; 
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- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - zawarto 9 umów, wypłacono 

dofinansowanie w kwocie 33.090,00 zł.  
Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2020 (zawieranie umów i wypłata 

dofinansowań, rozliczanie) trwała do 15 kwietnia 2021r.   

 

II.8. Program „POWER” 

W roku ubiegłym Powiat Rawski (PCPR) realizował projekt pn. „Wsparcie dzieci 

umieszczonych  w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług 

społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do 

przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 

socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 

Celem projektu było zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków epidemii 

w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów 

dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-

terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej 

realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii. Celem szczegółowym projektu było 

wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych 

podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez: 

- zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym 

zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu 

audiowizualnego oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością); 

- zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki 

z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup 

środków dezynfekcyjnych); 

- zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy 

zastępczej. 

Projekt był finansowany z Budżetu Państwa oraz Funduszy Europejskich w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

W ramach projektu zakupiono 57 sztuk komputerów przenośnych typu laptop wraz z 

oprogramowaniem oraz słuchawkami z mikrofonem, telewizor, projektor, urządzenie 

wielofunkcyjne, 2 skanery, 4 oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością. Ponadto 

zakupiono maseczki, rękawiczki oraz płyny dezynfekcyjne.  Zarówno sprzęt jak i środki 

ochrony indywidualnej przekazane zostały rodzinom zastępczym  z terenu Powiatu Rawskiego 

oraz dla Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.  

Powiat Rawski otrzymał dofinansowanie na realizację Projektu w wysokości 192 600,00 zł, w 

tym ze środków europejskich w kwocie 162 323,28 zł, co stanowi 84,28% oraz ze środków 

dofinansowania w formie współfinansowania krajowego w kwocie 30 276,72 zł, co stanowi 

15,72%. Liderem projektu było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 
II.9. Projekt „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Rawskiego”  

Od 2017 r. do 29 grudnia 2020r. na terenie Powiatu Rawskiego realizowany był  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 
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wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”. Kwota 

dofinansowania wyniosła 3 592 615,75 zł.  

Projekt realizowany był w partnerstwie - liderem wiodącym był Powiat Rawski/ Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie. Partnerami natomiast 3 gminy z terenu powiatu oraz  2 organizacje 

pozarządowe - fundacja oraz stowarzyszenie. W ramach tego projektu w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie została utworzona i jest prowadzona wypożyczalnia sprzętu 

rehabilitacyjnego dla  mieszkańców powiatu rawskiego. 

W 2020 r. z usług wypożyczalni skorzystało 86 osób, wypożyczając 132 razy  różnego rodzaju 

sprzęt rehabilitacyjny. 

Najmłodsza osoba korzystająca z wypożyczalni  miała 17 lat, najstarsza 101 lat.  

 

Projekt „CUŚ DOBREGO” realizowany jest w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r. przez 

partnerów: 
1) Powiat Rawski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej – 

Partnera Wiodącego, 

2) Gminę Regnów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie – Partnera, 

3) Gminę Biała Rawska/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej – 

Partnera, 

4) Gminę Rawa Mazowiecka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie 

Mazowieckiej – Partnera, 

5) Miasto Rawa Mazowiecka/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie 

Mazowieckiej, 

6) Fundację „Obudźmy Nadzieję” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej– Partnera, 

7) SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej – Partnera. 

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i 

zdrowotnych. Dla każdego uczestnika projektu, z wyłączeniem wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego oraz teleopieki, jest opracowana indywidualna ścieżka wsparcia, 

zawierająca indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej osoby niesamodzielnej, 

potrzeby, oczekiwania, proponowane formy wsparcia (rodzaj i zakres). Realizacja projektu 

odbywała się, i odbywać się będzie w następnych latach,  poprzez realizację 6 zadań 

merytorycznych: 

− usługi opiekuńcze w Gminie Regnów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie; 

− usługi opiekuńcze w Gminie Biała Rawska/Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej 

Rawskiej; 

− asystent rodziny w Gminie Biała Rawska/Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej; 

− usługi opiekuńcze w Mieście Rawa Mazowiecka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie 

Mazowieckiej; 

− Klub Seniora realizowane przez Gminę Rawa Mazowiecka/ośrodek pomocy Społecznej  

w Gminie Rawa Mazowiecka; 

− Dom Dziennego Pobytu – Przewodowice remont i wyposażenie realizowane przez Gminę 

Rawa Mazowiecka; 

− Dom Dziennego Pobytu realizowane przez Fundację Obudźmy Nadzieję w 

Przewodowicach;  

− Dom Dziennego Pobytu realizowane przez Fundację Obudźmy Nadzieję w Rawie 

Mazowieckiej; 
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− wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego realizowane przez Powiat Rawski/Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej (Lider); 

− piecza zastępcza realizowane przez Powiat Rawski/Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Rawie Mazowieckiej (Lider); 

− opieka długoterminowa realizowane przez  SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej; 

− teleopieka  realizowane przez  SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

 
 

 

III. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU 
 

W 2020 roku Rada Powiatu Rawskiego VI kadencji podjęła 55 uchwał: 

1. Uchwała nr XVII/119/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu roku 2020; 

2. Uchwała nr XVII/120/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2020 – 2033; 

3. Uchwała nr XVII/121/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej   

z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 2020; 

4. Uchwała nr XVII/122/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie zakazu budowania nadajników sieci telefonii komórkowej 5G na 

terenie powiatu; 

5. Uchwała nr XVII/123/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym  

w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego; 

6. Uchwała nr XVII/124/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw likwidacji 

barier dla osób niepełnosprawnych; 

7. Uchwała nr XVIII/125/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu roku 2020; 

8. Uchwała nr XVIII/126/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2020 – 2033; 

9. Uchwała nr XVIII/127/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki 

Fundusz Wsparcia Policji; 

10. Uchwała nr XVIII/128/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/122/2016 Rady Powiatu 

Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji 

wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów 

publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rawski; 



36 
 

11. Uchwała nr XIX/129/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu roku 2020; 

12. Uchwała nr XIX/130/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2020 – 2033; 

13. Uchwała nr XIX/131/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XVII/121/2020 Rady Powiatu 

Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego 

Powiatu Rawskiego w roku 2020; 

14. Uchwała nr XIX/132/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Rawskiego; 

15. Uchwała nr XIX/133/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 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 r.; 

16. Uchwała nr XIX/134/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie założenia publicznej szkoły ponadpodstawowej, 

dwuletniej Branżowej Szkoły II stopnia w Rawie Mazowieckiej z siedzibą przy  

ul. Zwolińskiego 46 oraz włączenia jej do Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej 

i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej z siedzibą przy ul. 

Zwolińskiego 46; 

17. Uchwała nr XIX/135/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie 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 2020 r.; 

18. Uchwała nr XIX/136/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 5 czerwca 2020 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; 

19. Uchwała nr XX/137/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu roku 2020; 

20. Uchwała nr XX/138/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2020 – 2033; 

21. Uchwała nr XX/139/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Rawski 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; 

22. Uchwała nr XX/140/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za rok 

2019; 
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23. Uchwała nr XX/141/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za rok 2019; 

24. Uchwała nr XX/142/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno–finansowej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za rok 

2019; 

25. Uchwała nr XXI/143/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu roku 2020; 

26. Uchwała nr XXI/144/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2020 – 2033; 

27. Uchwała nr XXI/145/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu 

Rawskiego; 

28. Uchwała nr XXI/146/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu za 

2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok; 

29. Uchwała nr XXI/147/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok; 

30. Uchwała nr XXIII/148/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 25 września 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi 

publicznej 4112E Konopnica - Rawa Mazowiecka; 

31. Uchwała nr XXIII/149/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu roku 2020; 

32. Uchwała nr XXIII/150/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033; 

33. Uchwała nr XXIII/151/2020  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 25 września 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu; 

34. Uchwała nr XXIII/152/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 

35. Uchwała nr XXIV/153/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu roku 2020; 

36. Uchwała nr XXIV/154/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2020 – 2035; 

37. Uchwała nr XXIV/155/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 6 listopada 2020 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 2020 r.; 
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38. Uchwała nr XXIV/156/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 6 listopada 2020 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; 

39. Uchwała nr XXIV/157/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 6 listopada 2020 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; 

40. Uchwała nr XXIV/158/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej; 

41. Uchwała nr XXIV/159/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 6 listopada 2020 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 2021; 

42. Uchwała nr XXV/160/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu roku 2020; 

43. Uchwała nr XXV/161/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2020 – 2035; 

44. Uchwała nr XXV/162/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Rawa 

Mazowiecka; 

45. Uchwała nr XXV/163/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które w roku 

2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego; 

46. Uchwała nr XXV/164/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok; 

47. Uchwała nr XXV/165/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2021 – 2035; 

48. Uchwała nr XXV/166/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/122/2016 Rady Powiatu 

Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji 

wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów 

publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rawski; 

49. Uchwała nr XXV/167/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Rawski 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; 

50. Uchwała nr XXV/168/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 21 grudnia 2020 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; 
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51. Uchwała nr XXV/169/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 

rawskiego od 18 stycznia 2021 r.; 

52. Uchwała nr XXV/170/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawskiego na 2021 rok; 

53. Uchwała nr XXV/171/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Rawskiego 

54. Uchwała nr XXVI/172/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2020 – 2035; 

55. Uchwała nr XXVI/173/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/163/2020 Rady Powiatu 

Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia 

wydatków budżetu Powiatu, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 

 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi wszczął postępowania w celu kontroli legalności 

Uchwały nr XXIV/157/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 6 listopada 

2020 r. w sprawie ustalenia 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. Wobec powyższej 

uchwały 11.12.2020 r. zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego 

stwierdzające jej nieważność.  
 

IV. BUDŻET OBYWATELSKI 
 

31 stycznia 2020 r. Rada Powiatu Rawskiego VI kadencji podjęła uchwałę nr 

XVII/121/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 2020. Na Budżet 

Obywatelski w 2020 roku przeznaczono kwotę 50.000 zł. Uchwała opublikowana została 

21.02.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. W związku z występującą w 

Polsce sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) Zarząd Powiatu 

Rawskiego 24.03.2020 r. zawiesił harmonogram konsultacji społecznych w zakresie Budżetu 

Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 2020 ze względu na niemożność 
przeprowadzenia procedury.  

 

 

Opracowanie:  

Tomasz Góraj 

Jolanta Chylak 


