
UCHWAŁA NR 363/2021 
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO 

z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie przyjęcia ostatecznej listy zadań dopuszczonych pod głosowanie w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 2021

Na podstawie art. 3d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920; 
zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) oraz Uchwały nr XXX/191/2021 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 
z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu 
Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 2021 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 2150) Zarząd Powiatu 
Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się ostateczną listę zadań dopuszczonych pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Powiatu Rawskiego w roku 2021, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu
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Załącznik do uchwały Nr 363/2021

Zarządu Powiatu Rawskiego

z dnia 23 lipca 2021 r.

Lista zadań dopuszczonych pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 
2021

Lp. Nazwa zadania Opis Szacunkowy koszt Przewidywany termin 
wykonania

1 Nowe ławki w parku szkolnym 
ZS-CEZiU

Zakup materiałów do 
wyprodukowania ławek 

do parku szkolnego. 
Ławki zostaną wykonane 
przez młodzież szkolną 

podczas zajęć 
praktycznych.

10000 zł wrzesień/ listopad 
2021 r.

2 Przyczepka towarowa 
z płaską plandeką i stelażem do 

przewozu rowerów

Zakup przyczepki 
towarowej z płaską 

plandeką i stelażem do 
przewozu rowerów na 
potrzeby organizacji 

rajdów rowerowych dla 
mieszkańców powiatu.

5100,13 zł do końca listopada 
2021 r.

3 Zakup siedzisk stadionowych 
dla kibiców na boisko sportowe 

w Paprotni

Zakup siedzisk 
stadionowych dla 
kibiców na boisko 

sportowe 
w Paprotni, dzięki 
którym poprawi się 
infrastruktura dla 

kibiców na terenie 
boiska.

9900 zł wrzesień/ listopad 
2021 r.

4 Szachy pod chmurką Wyodrębnienie 
i zagospodarowanie 

miejsca spotkań 
integracyjnych przy 

stołach z szachami dla 
społeczności szkolnej 

ZSP w Białej Rawskiej 
i lokalnej. Zakup stołów 

z zestawami szachów 
zewnętrznych.

10000 zł wrzesień/ październik
2021 r.

5 Mobilna Sauna dla Rawskich 
Morsów

Zakup mobilnej sauny 
nad Zalew Tatar na 

potrzeby osób 
morsujących oraz

9500 zł wrzesień/ listopad 
2021 r
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uprawiających biegi 
zimowe.

6 Aparat do krioterapii Zakup aparatu do 
krioterapii na potrzeby 

rawskiego szpitala.

10000 zł do końca listopada 
2021 r.

7 Aparat- przenośna fala 
uderzeniowa

Zakup aparatu- 
przenośnej fali 

uderzeniowej na potrzeby 
rawskiego szpitala.

10000 zł do końca listopada 
2021 r.

8 Aparat do ultradźwięków 
i laseroterapii.

Zakup aparatu do 
ultradźwięków 

i laseroterapii na 
potrzeby rawskiego 

szpitala.

10000 zł do końca listopada
2021 r.

9 Maszyna do czyszczenia podłóg Zakup maszyny do 
czyszczenia podłóg na 

potrzeby rawskiego 
szpitala, która niezbędna 

jest do utrzymania 
właściwego poziomu 

epidemiczno-sanitamego.

10000 zł do końca listopada 
2021 r.

10 Wózek transportowy na blok 
operacyjny

Zakup wózka 
transportowego na blok 
operacyjny na potrzeby 

rawskiego szpitala.

10000 zł do końca listopada 
2021 r.

11 ZATRZYMAĆ CZAS- cykl 
spotkań autorskich 

z najlepszymi polskimi 
reportaźystami

Zadanie zakłada 
minimum trzy spotkania 

autorskie 
z najlepszymi 
reportaźystami 

w naszym kraju.

8000 zł do końca listopada 
2021 r.

12 Doposażenie placu zabaw 
w Trębaczewie

Zakup huśtawki 
wahadłowej w celu 

doposażenia placu zabaw 
w Trębaczewie.

9963 zł 1-30 września 
2021 r.

13 Mały Widzewiak Zadanie polega na 
zakupie gadżetów 

z herbami Klubu RTS
Widzew i powiatu 
rawskiego w celu 

stworzenia wyprawki dla 
noworodków, które 

urodzą się

10000 zł do 30 listopada 2021
r.
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w Szpitalu im. Sw.
Ducha w Rawie
Mazowieckiej.

14 Biblioteka Powiatowa na miarę 
XXI wieku

Zakup sprzętu 
multimedialnego- 

projektor, ksero, czytniki 
ebooków, odtwarzacze 

mp3 
oraz zakup niezbędnego 

wyposażenia w celu 
unowocześnienia 

biblioteki powiatowej.

10000 zł wrzesień-listopad 
2021 r.

15 Cykl czterech szkoleń z zakresu 
pierwszej pomocy dla mieszkańców 

powiatu rawskiego

Cykl szkoleń z zakresu 
pierwszej pomocy dla 
mieszkańców powiatu 
rawskiego ma na celu 

zwiększenie świadomości 
i wiedzy z zakresu 

udzielania pierwszej 
pomocy.

9990 zł do 30 listopada 2021
r.
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