
U C H W A Ł A   NR XV/93/2008 
Rady Powiatu Rawskiego 
z dnia 25 stycznia 2008r.  

 
 

w sprawie wprowadzenia zmian w  
„Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego  

- Strategia Rozwoju na lata 2007-2013” 
 
 
         Na podstawie art. 12. pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592; zmiany: Dz. U. z 2002 r.,    Nr 
23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 
1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218 ) Rada Powiatu Rawskiego 
uchwala, co następuje: 
 
§ 1. W „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 
2007-2013”, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr 
XLII/270/2006 z dnia 7 lipca 2006r., zmienia się pkt 4.3. „Plany i projekty 
inwestycyjne”, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodnicząca  Rady Powiatu  
       (-) Teresa Pietrzak  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do uchwały nr XV/93/2008 

Rady Powiatu Rawskiego z dnia 25.01. 2008 r. 
 

  
 

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 
2007-2013 jest strategicznym dokumentem programowym mającym na celu 
wyznaczenie kierunków rozwoju powiatu na płaszczyźnie społecznej 
i gospodarczej. Jest narzędziem wspomagającym planowanie i zarządzanie tymi 
dziedzinami Ŝycia, które wchodzą w zakres działalności samorządu powiatowego 
stanowiąc jednocześnie zainteresowanie społeczności lokalnej. 
 Wieloletni proces wdraŜania Planu podlega stałemu monitorowaniu oraz 
korygowaniu jego zapisów dostosowując do zmieniających się uwarunkowań oraz 
moŜliwości finansowych jednostki samorządowej. Propozycja wprowadzenia zmian 
jest wynikiem ewolucji uwarunkowań ekonomicznych i społecznych w powiecie 
oraz konieczności dostosowania zapisów dokumentu do rzeczywistych moŜliwości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3. Plany i projekty inwestycyjne 
Sformułowane we wcześniejszych rozdziałach tego dokumentu cele i zadania 

realizacyjne w znacznym stopniu związane są z inwestycjami, a więc przedsięwzięciami 
mającymi na celu stworzenie nowego lub udoskonalenie istniejącego majątku trwałego. 
Liczba i zakres rzeczowy tych przedsięwzięć znacznie przekracza moŜliwości ich 
sfinansowania. Stąd teŜ nie moŜna ich rozpocząć w jednym czasie. W tej sytuacji 
występuje konieczność określenia listy zadań priorytetowych, tzn. takich, które naleŜy 
rozpocząć w pierwszej kolejności. Ponadto większość z nich, a zwłaszcza 
przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury technicznej charakteryzują się ponadrocznym 
cyklem realizacji.  
Władze powiatu planują i realizują wiele zadań inwestycyjnych, stąd teŜ występuje 
konieczność ich uporządkowania i koordynacji nie tylko w skali jednego roku, ale i 
wieloletniej. Plan ten prezentuje w swej treści roczne plany inwestycyjne oraz środki 
finansowe przeznaczone w okresie objętym planem na realizację poszczególnych zadań 
inwestycyjnych. Takie ujęcie całości zasobów finansowych powiatu określane jest jako 
budŜet w układzie zadaniowym, a takŜe stanowi podstawę dla konstruowania rocznego 
budŜetu, a zwłaszcza rozmiarów wydatków inwestycyjnych. 
Sporządzany plan inwestycyjny jest zbiorem zadań inwestycyjnych przewidzianych do 
wykonania w okresie siedmiu lat i winien podlegać corocznej aktualizacji. 
 Przy podejmowaniu decyzji odnośnie kolejności umieszczania zadań w planie inwe-
stycyjnym preferowane będą: 

- inwestycje rozpoczęte, wymagające kontynuowania dla uzyskania efektu; 
- inwestycje, które powinny być realizowane w związku z wymogami prawa; 
- inwestycje spełniające oczekiwania społeczne; 
- zadania, które pozwolą relatywnie szybko obniŜyć wydatki bieŜące, jak koszty 

utrzymania lub nakłady pracy lub spowodują szybki wzrost dochodów, docelowo 
oszczędności;  

- zadania, które zapewnią lub usprawnią usługi dla duŜej liczby mieszkańców i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego. 

Podstawowe korzyści z wieloletniego planowania inwestycyjnego w powiecie to: 
- pełniejsze uspołecznienie systemu planowania; 
- skuteczniejsze planowanie oraz kontrola wydatków; 
- skuteczna realizacja podstawowych załoŜeń i celów rozwoju powiatu; 
- jasne i przejrzyste zasady przyznawania środków dysponentom; 
- większa wiarygodność powiatu; 
- poprawa procedur przygotowania i rozliczenia zadań inwestycyjnych . 

Wieloletni plan inwestycyjny polepsza efektywną alokację środków i zwiększa 
konkurencyjność w walce o europejskie środki na inwestycyjne programy 
infrastrukturalne. 

 
Konstruując plan na pierwszym miejscu brano pod uwagę analizę moŜliwości 

finansowych powiatu w okresie planistycznym, biorąc pod uwagę wszelkie potencjalne 
źródła finansowania inwestycji. W konsekwencji przeprowadzonej symulacji ograniczono 
się do następujących źródeł finansowania: budŜet powiatu, WFOŚiGW w Łodzi, 
NFOŚiGW, MENiS, fundusze strukturalne z UE. 

Po określeniu poŜądanego łącznego poziomu nakładów inwestycyjnych, 
wskaźników zadłuŜenia oraz poŜądanej proporcji finansowania inwestycji ze środków 
własnych i kredytowych, przystąpiono do określenia priorytetowych kierunków 
inwestowania przy uwzględnieniu celów strategicznych rozwoju powiatu określonych w 
innych rozdziałach niniejszego dokumentu, które zawierają wytyczne ramowe, ogólne 
kierunki działań wykraczające poza okres planistyczny bez wskazywania konkretnych 
inwestycji i źródeł finansowania. 



W wyniku tych działań za najwaŜniejsze do realizacji w latach 2007-2013 uznano 
następujące zadania: 

1) Poprawa warunków rozwoju młodzieŜy poprzez rozbudowę, modernizację i remont 
infrastruktury edukacyjnej (termoizolacja ścian i dachu, wymiana okien, remont in-
stalacji grzewczych, itp.): 
a) termomodernizacja budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

nych - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Rawa Mazowiecka, ul. Zwo-
lińskiego; 

b) termomodernizacja budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Białej Rawskiej; 

c) termomodernizacja budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. W. Reymonta w Rawie Mazowieckiej; 

d) modernizacja i remont budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazo-
wieckiej; 

e) modernizacja i remont budynku Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (termoizo-
lacja, wymiana okien, winda); 

2) Poprawa warunków rozwoju młodzieŜy poprzez rozbudowę, modernizację i remont 
infrastruktury sportowej: 
a) budowa, modernizacja i remont kompleksu boisk sportowych przy Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych - Centrum Edukacji Ustawicznej i Zawodowej; 
b) modernizacja i remont kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Ponad-

gimnazjalnych w Białej Rawskiej; 
c) budowa sali gimnastycznej wraz z terenową infrastrukturą sportową przy Li-

ceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej; 
d) budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

3) Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja Szpitala Św. Ducha w Rawie Ma-
zowieckiej. 

4) Termomodernizacja i remont budynku przychodni przy ul. Niepodległości w Rawie 
Mazowieckiej. 

5) Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb ewakuacyjnej izby przyjęć. 
6) Informatyzacja Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 
7) WyposaŜenie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w nowoczesną aparatu-

rę diagnostyczną.  
8) Podniesienie atrakcyjności powiatowych obszarów inwestycyjnych naleŜących do 

Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Rawskiej Strefy Przedsiębiorczości 
(budowa dróg dojazdowych, budowa brakującej infrastruktury). 

9) Adaptacja i modernizacja kolei wąskotorowej dla potrzeb dziedzictwa kulturowego 
turystyki. 

10) Regulacja prawna i zagospodarowanie niedokończonego budynku przy ul. Zwoliń-
skiego (rozbudowa Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej). 

11) Remont budynku przy ul. Kościuszki 5. 
12) Informatyzacja urzędu – budowa profesjonalnej sieci informatycznej z nieograni-

czonym dostępem do Internetu. 
13) Planowane zadania na drogach powiatowych:  

a) budowa dróg do powiatowych terenów inwestycyjnych; 
b) przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wołucza – Rosocha; 
c) poprawa dostępności komunikacyjnej do centrum sadowniczego powiatu raw-

skiego - przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska – Babsk; 
d) poprawa dostępności komunikacyjnej do centrum sadowniczego powiatu raw-

skiego - przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska – gr. woj. (Nowe Miasto); 
e) poprawa dostępności komunikacyjnej do centrum sadowniczego powiatu raw-

skiego - przebudowa drogi powiatowej Pukinin – Sadkowice - Mogielnica; 
f) Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich – przebudowa ciągu 

drogowego Wołacza – Zuski; 



g) Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Piekarzowo - Biała Wieś - Biała Raw-
ska; 

h) Przebudowa drogi powiatowej Stara Wieś – Chodnów; 
i) Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Grzymkowice - Biała Rawska; 
j) Przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska – Pągów - Regnów - I etap; 
k) Przebudowa drogi powiatowej Głuchówek - Świnice – Sanogoszcz; 
l) Remonty kapitalne wiaduktów nad Centralną Magistralą Kolejową. 

 
 
 

 
 


