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Uchwałą Nr XXVII/174/2004 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 31 grudnia 2004r. w 
sprawie przyjęcia programu „Gospodarny Powiat Rawski” w latach 2005-2006 przyjął powiat 
rawski program do realizacji, którego rezultaty przedłoŜone zostały Wysokiej Radzie w 2006 
r. 

Zadaniem  programu było pokazanie przedsięwzięć realizowanych w jednostkach 
organizacyjnych powiatu rawskiego zgodnie z zasadą racjonalności i gospodarności.  
Uczestnikami programu były : jednostki oświatowe i oświatowo-wychowawcze powiatu 
rawskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe. 
Realizację tego celu  załoŜono przez wykonanie następujących zadań: 
- efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi 
- racjonalne gospodarowanie mieniem powiatu 
- pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizowane zadania 
 
PrzedłoŜone sprawozdanie stanowi kontynuację przyjętych załoŜeń Programu realizowanych 
w latach 2007- 2008. 
  
Zarządzanie kadrami. 
 

Stan aktualny 
 

Aktualne zatrudnienie w Starostwie przedstawia się następująco: 

- zatrudnienie w osobach  -  107 osób 

- zatrudnienie w etatach    -  103,6 etatów 

- na stałe zatrudnionych jest 99 pracowników tj.  95,60 etatów. 
W roku 2008 odeszło z pracy w Starostwie 5 osób: 

- 4  osoby odeszły na emeryturę, 

- 1  osoba odeszła na własną prośbę. 
Zostało zmniejszone zatrudnienie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej – 0,5 etatu  
W celu poprawy jakości pracy, co roku, szczególnie w sezonie urlopowym, Starostwo 
korzysta z pomocy absolwentów kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w celu odbycia 
staŜu. 
Mając na uwadze dalszy wzrost kompetencji i wiedzy pracowników Starostwa  są oni 
kierowani na kursy i seminaria. W 2008 roku przeszkolono tym sposobem 65 pracowników a 
w 2007 – 58. Pracownicy podejmujący studia wyŜsze otrzymują dopłaty w wysokości 50 % 
opłat z tytułu czesnego. W roku 2008 dofinansowanie otrzymało 8 pracowników. w br. z  tej 
formy podnoszenia kwalifikacji korzysta 13 osób. 
 
Gospodarowanie mieniem 
 
Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej  

W latach 2007 – 2008 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej 
przeznaczono znaczne środki finansowe na informatyzację Urzędu, było to moŜliwe dzięki 
funduszom unijnym. Zrealizowany został bowiem projekt „Powiatowa Platforma Cyfrowa - 
Powiat Rawski” obejmujący modernizację infrastruktury informatyczno - sieciowej Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Projekt o całkowitej wartości 505,5 tys. PLN, był w 
75% współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj. 379,1 tys. PLN, 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zakupiony 
został sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem systemowym, biurowym i 
operacyjnym. Zmodernizowano teŜ wewnętrzne sieci komputerowe w budynkach Starostwa 
przy Pl. Wolności 1, ul. Kościuszki 5 oraz ul. Tomaszowskiej 8. Ponadto wszystkie trzy sieci 
zostały spięte w jedną za pośrednictwem linii światłowodowej, której wybudowanie 



umoŜliwiło wdroŜenie systemów informatycznych oraz teleinformatycznych takich jak np. 
elektroniczny obieg dokumentów, bezpłatna telefonia między budynkami urzędu itp. W 
ramach projektu został zakupiony i zainstalowany w holu głównym Starostwa przy pl. 
Wolności 1 infomat – urządzenie informatyczne umoŜliwiające klientom Urzędu dostęp do 
Internetu, a za jego pośrednictwem do usług publicznych świadczonych przez Starostwo. 
Wchodząc na stronę internetową www.powiatrawski.pl lub bip.powiatrawski.pl w zakładce 
„starostwo powiatowe” - „Jak załatwić sprawę w urzędzie” klient Starostwa uzyskuje dostęp 
do kart usług, czyli zwięzłej informacji o sposobie załatwienia czynności urzędowych, druku 
wniosku, niezbędnych załączników, itp. Klient posiadający „elektroniczny podpis” moŜe 
złoŜyć wniosek w formie elektronicznej. 
W ramach projektu zakupiono: 

− 24 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem systemowym biurowym i 
antywirusowym, 

− 2 serwery wraz z oprogramowaniem, 
− infomat, 
− 2 drukarki, 
− skaner, 
− system ochrony sieci komputerowej, 
− wyposaŜono serwerownie w niezbędne urządzenia do obsługi sieci komputerowej, 
− zakupiono system teleinformatyczny do obsługi bezpłatnych połączeń głosowych 

między budynkami Starostwa. 
W ramach projektu zmodernizowano i wybudowano: 

− wykonano sieć komputerową w budynku przy Placu Wolności 1 oraz 
zmodernizowano sieci w budynkach przy ulicach Kościuszki 5 i Tomaszowskiej 8, 

− wykonano światłowodową sieć komputerową między budynkami Starostwa, tj. Plac 
Wolności 1, Kościuszki 5 i Tomaszowska 8, 

Ponadto w ramach własnych środków finansowych w latach 2007 – 2008 zakupiono i 
wymieniono dodatkowo 10 zestawów komputerowych oraz 9 drukarek. W listopadzie 2008 
roku do bezpłatnego uŜytkowania pozyskany został od Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej drugi infokiosk. Znajduje się on w budynku przy ulicy Tomaszowskiej 8. 
 

Poczynione inwestycje umoŜliwiły wprowadzenie w całym Starostwie wielu technologii i 
rozwiązań informatyczno – telekomunikacyjnych oraz dostosowanie całej infrastruktury 
teleinformatycznej do obowiązujących standardów, dzięki temu obecnie mamy: 
1. kaŜde z pomieszczeń biurowych posiada dostęp do sieci teleinformatycznej Urzędu, 

− pozwala to na natychmiastowe uruchomienie stanowiska pracy w kaŜdym z 
pomieszczeń biurowych Starostwa, z dostępem do telefonu i sieci komputerowej, 

2. kaŜdy z pracowników ma dostęp do komputera, 
− dzięki zakupionym zestawom komputerowym moŜliwa była wymiana najstarszego 

sprzętu, który to bardzo często ulegał awariom, co bardzo utrudniało pracę, 
wyposaŜono teŜ te stanowiska pracy, na których dotychczas nie było komputera, 

3. dostęp do internetu dla wszystkich pracowników, 
− obecnie kaŜdy z pracowników Starostwa ma dostęp do sieci internet, dotychczas 

moŜliwości tej było pozbawionych część pracowników Wydziału Komunikacji, Dróg i 
Transportu,  

4. uruchomienie centralnego systemu zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną poprzez 
wprowadzenie domeny, wybudowanie sieci komputerowej łączącej wszystkie budynku 
Urzędu umoŜliwiło centralne zarządzanie jej zasobami tj.:  
− wystarczy na jednym komputerze - serwerze wprowadzić ustawienia, które obejmują 

wszystkie komputery, np. zasady haseł, automatyczną aktualizację oprogramowania, 
godziny logowania, itp.,  

− wprowadzenie zaawansowanej polityki dostępu do zasobów sieci i urządzeń 
informatycznych, kaŜdy z pracowników ma dostęp tylko i wyłącznie do tych zasobów 
jakie są mu niezbędne do pracy, 



− archiwizowanie danych wytwarzanych przez uŜytkowników, wszystkie informacje, 
jakie są umieszczane w folderze „moje dokumenty”, są codziennie kopiowane,  

− moŜliwość dostępu do swoich danych oraz programów z kaŜdego komputera 
będącego w sieci Urzędu, sieć jest tak skonfigurowana, Ŝe z jednego komputera moŜe 
korzystać kilka osób, powiązanie loginów uŜytkowników z prawami do 
poszczególnych zasobów sieci gwarantuje, Ŝe informacje dostępne są tylko i 
wyłącznie dla osób, które mają do tego prawo, nawet jeśli korzystają z tego samego 
komputera, 

− stworzono wspólny dysk sieciowy, dzięki temu pracownicy Starostwa mogą bez 
uŜycia zewnętrznych nośników danych oraz np. poczty e-mail wymieniać się między 
sobą wytworzonymi przez siebie informacjami, 

5. dostęp do programu „LEX” (system informacji prawnej) w najpełniejszej wersji dla 
wszystkich pracowników, 
− dotychczas Urząd utrzymywał trzy bazy w/w oprogramowania (po jednej w kaŜdym 

budynku), ze względu na koszty były to trzy róŜne pod względem zasobu danych 
systemy informacji prawnej, mniej lub bardziej rozbudowane, obecnie posiadanie sieci 
komputerowej między wszystkimi budynkami umoŜliwiło rezygnację z utrzymywania 
wielu baz oprogramowania „LEX” na rzecz jednej, dzięki zaoszczędzonym w ten 
sposób funduszom moŜliwe było zakupienie najbardziej obszernej wersji programu 
oraz dokupienie licencji, co spowodowało Ŝe obecnie kaŜdy z pracowników ma dostęp 
do systemu informacji prawnej w wersji najbardziej rozszerzonej, ponadto w ramach 
powstałych oszczędności zakupiono równieŜ branŜowe systemy informacji prawnej 
dla Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa oraz Wydziału Architektury i Budownictwa, 

6. uruchomienie dla wszystkich pracowników elektronicznego obiegu dokumentów, 
− dotychczas dostęp do tego oprogramowania mieli tylko i wyłącznie pracownicy 

budynku przy Placu Wolności 1, co skutecznie uniemoŜliwiało pełne wdroŜenie 
systemu, obecnie kaŜdy komputer podłączony do sieci teleinformatycznej Urzędu ma 
dostęp do elektronicznego obiegu dokumentów, co umoŜliwiło jego uruchomienie, 

7. moŜliwość zdalnej pomocy informatyka, bez potrzeby fizycznej obecności przy 
naprawianym komputerze, do realizacji tego zadania wykorzystano bezpłatne 
oprogramowanie,  
− aktualnie we wszystkich budynkach Urzędu pracują 104 komputery – łącznie z 

serwerami, wybudowanie sieci komputerowej umoŜliwiło wykorzystanie bezpłatnego 
oprogramowania do zdalnej nimi administracji, co znacznie usprawniło ich obsługę, 
obecnie większość awarii naprawiana jest bez wychodzenia informatyka z budynku, 
generuje to duŜe oszczędności czasu, który informatyk moŜe poświęcić na 
wykonywanie pozostałych swoich obowiązków, niejednokrotnie bowiem sam czas 
dotarcia do komputera przekraczał czas jego naprawy, 

8. uruchomienie portalu intranetowego Starostwa, 
− dzięki zmniejszeniu czasu jaki potrzebny jest do usuwania awarii komputerów, 

poprzez zdalną ich naprawę, moŜliwe było stworzenie portalu intranetowego, obecnie 
umieszczane są w nim porady informatyka obejmujące instrukcje wykonywania 
typowych czynności związanych z obsługą komputera, na portalu tym moŜliwe jest 
teŜ zamieszczanie ogłoszeń, ankiet itp.,   

9. załoŜenie poczty internetowej dla wszystkich pracowników którym jest ona potrzebna, 
− wszyscy pracownicy, którym jest to niezbędne mają dostęp do poczty elektronicznej, 

co ma znaczący wpływ na czas załatwianych spraw,  
10. ograniczenie liczby łączy internetowych,  

− obecnie Starostwo posiada dwa łącza, jedno główne drugie zapasowe, dotychczas 
Urząd utrzymywał trzy łącza internetowe, po jednym w kaŜdym budynku, dzięki 
wybudowaniu sieci komputerowej między budynkami moŜna było zrezygnować z 
jednego łącza internetowego, 



11. moŜliwość korzystania przez wszystkich pracowników z kolorowej drukarki laserowej 
formatu A3, 
− dzięki funduszom pozyskanym z projektu moŜna było zakupić laserową kolorową 

drukarkę formatu A3, której Urząd nie posiadał, dotychczas wydruki tego formatu 
wykonywane były w firmach zewnętrznych, co generowało dodatkowe koszty, 
obecnie kaŜdy pracownik Starostwa ma moŜliwość wydruku formatu A3, szczególnie 
jest to przydatne Wydziałowi Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
Wydziałowi Rozwoju, Promocji i Informacji oraz Wydziałowi Komunikacji Dróg i 
Transportu, 

12. uruchomienie bezpłatnych wewnętrznych połączeń telefonicznych między budynkami 
Starostwa, 
− powstałą sieć komputerową wykorzystano do budowy bezpłatnej łączności 

telefonicznej między budynkami Urzędu, zakupiono urządzenia  integrujące 
dotychczasową infrastrukturę telefoniczną urzędu z siecią komputerową, obecnie 
wszystkie rozmowy między budynkami Starostwa wykonywane są bezpłatnie, 

13. ochrona sieci komputerowej Urzędu, 
− zakupiono system ochrony styku sieci komputerowej Starostwa z internetem, który 

wszelkie przychodzące dane z internetu skanuje pod kontem obecności wirusów 
komputerowych, filtruje i blokuje dostęp do niepoŜądanych  stron www, zabezpiecza 
teŜ przed nieuprawnionym dostępem, 

14. zakup oprogramowania komputerowego, 
− wszystkie komputery wyposaŜone są w pakiet aplikacji biurowych umoŜliwiających 

przygotowywanie i edycję dokumentów, 
− kaŜde stanowisko komputerowe wyposaŜone jest w pakiet oprogramowania 

bezpieczeństwa, tj. antywirusa, firewall-a, stanowi to dodatkowe zabezpieczenie przed 
nieuprawnionym dostępem oraz chroni dodatkowo komputer od złośliwego 
oprogramowania,  

 
Reasumując pozyskane zostały znaczące zewnętrzne środki finansowe, na informatyzację 

Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Jak widać z w/w opisu umoŜliwiło to 
niewielkim nakładem środków własnych, wdroŜenie w naszym urzędzie wielu technologii 
teleinformatycznych, które znacząco ułatwiają pracę oraz zmniejszają koszty funkcjonowania 
urzędu, a na które najprawdopodobniej nie było by nas stać. 

Aktualnie Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej posiada niezbędny sprzęt 
komputerowy do zabezpieczenia ciągłości działania infrastruktury informatycznej Urzędu.  

 
Samochody 
 

1. Zainstalowanie w jednym z samochodów słuŜbowych instalacji gazowej pozwala 
zaoszczędzić wydatki na paliwo w kwocie około 25 złotych na 100 przejechanych km. 
Średni roczny przebieg samochodu wynosi około 31 000 km x 0,25 zł daje kwotę 
7 750,00 zł rocznie 

2. Łączenie wyjazdów słuŜbowych pozwalających załatwić kilka spraw podczas jednego 
wyjazdu przyczynia się równieŜ do znacznych oszczędności. 

 
Telefony stacjonarne 
 

1. Dzięki przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
początku 2008 roku, a w konsekwencji podpisaniu umowy z firmą TelePolska udało 
się wprowadzić oszczędności w rozmowach telefonicznych, firma zaproponowała 
bowiem korzystny miesięczny abonament w wysokości 2147,20 zł brutto, 10800 
darmowych minut w ramach opłaty abonamentowej na połączenia lokalne i strefowe 
oraz niskie ceny za minutę połączeń międzystrefowych – 0,04 zł brutto, lokalnych i 



strefowych – 0,03zł brutto, oraz do sieci komórkowych w wysokości 1,21 zł brutto za 
min.  

2. Zablokowanie wyjść wszystkich telefonów na nr zaczynający się na 0-700. 
Poszczególne numery telefonów posiadają uprawnienia w zaleŜności od potrzeb 
danych wydziałów. 

3. Zainstalowanie stałego łącza internetowego pozwala na korzystanie dowolnej liczby 
uŜytkowników za stałą opłatę miesięczną. 

4. W oparciu o instalację sieci komputerowej połączona centralę telefoniczną w trzech 
budynkach przy ul. Kościuszki 5, Tomaszowskiej 8 oraz przy Placu Wolności 1, co 
pozwala na darmową łączność między tymi budynkami. Przynosi to oszczędność 
rzędu 300-400 zł miesięcznie. 

 
Telefony komórkowe 
 

1. Zakup telefonów komórkowych w kwocie nie większej niŜ 1,20 zł za szt. 
2. MoŜliwość sprzedaŜy tych telefonów po 1,5– 2 latach uŜytkowania za kwotę 50zł/ szt. 
3. Przydział wysokości taryf dla poszczególnego uŜytkownika w zaleŜności od potrzeb. 
4. Opłaty za przekroczenie przyznanego limitu w danej taryfie przez poszczególnych 

uŜytkowników. Miesięczne wpływy z tego tytułu do kasy Starostwa wahają się w 
granicach 300- 500 zł. 

5. Utworzenie sieci wewnętrznej z telefonów komórkowych Starostwa Powiatowego 
pozwala na rozmowy wewnątrz sieci do 30% taniej. 

 
 Zakupy 
 
1.  Jednym ze znacznych wydatków Starostwa jest zakup materiałów eksploatacyjnych do 

kopiarek i drukarek oraz utrzymanie tych urządzeń w ciągłej sprawności. Aby obniŜyć 
koszty z tym związane w ramach przeprowadzonego przetargu podpisano umowę na 
zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek. 

 Pojemniki po zuŜytych tuszach i tonerach oddawane są do utylizacji do 
wyspecjalizowanej firmy. Koszt utylizacji sztuki wynosi w zaleŜności od rodzaju, 5–10 
zł. 

 DuŜe znaczenie na Ŝywotność i sprawność sprzętu, a co za tym idzie koszty związane z 
eksploatacją ma obsługa sprzętu. Do obsługi nowoczesnej kopiarki zostały upowaŜnione 
i mają dostęp przez kod tylko trzy osoby. Sytuacja ta w znacznym stopniu przyczyniła 
się do mniejszej awaryjności urządzenia, lepszej pracy kopiarki i stałej sprawności. 

 Zakup trzech nowych kopiarek pozwolił na ograniczenie ilości wykonywanych kopii na 
starych kopiarkach, co przyczyniło się do zmniejszenia awaryjności urządzeń. 

2. Znaczne oszczędności udało się uzyskać przez podpisanie umowy na zakup materiałów 
biurowych, gwarantujących niezmienność cen przez cały rok 2008. Dominuje tutaj 
papier ksero w formacie A4. ZuŜycie w całym roku wynosi w granicach 1200 ryz. 

3. Z dostawą zakupów do naszej firmy teŜ wiąŜą się koszty. Udało się nam porozumieć z 
niektórymi firmami, które same dostarczają towar we wskazane miejsce. 

 
Organizacja wysyłania korespondencji 
    
 Koszty dostarczania listów wysyłanych przez Starostwo Powiatowe okazały się 
bardzo znaczne (miesięcznie około 5 – 6 tysięcy złotych). Dlatego postanowiono ograniczyć 
wydatki z tym związane poprzez dostarczanie listów na terenie miasta Rawa Maz. 
odbywające się w ramach praktyki zawodowej staŜystów oraz wyznaczonych pracowników 
Starostwa Powiatowego 
Dzięki temu miesięczne koszty obniŜyły się o 1.000 – 1.500 zł. 
 
 



Gospodarka gruntami i lokalami 
 
Najem pomieszczeń  
 

Dzięki wynajmowaniu pusto stojących pomieszczeń w budynkach Starostwa 
Powiatowego przy ul. Kościuszki 5 oraz ul. Krakowskiej 22A jesteśmy w stanie uzyskać z 
tego tytułu dochód w wysokości około 6.000,00 zł miesięcznie co rocznie daje 72.000,00 zł. 
 
SprzedaŜ  nieruchomości  
   
         Grunty będące własnością powiatu rawskiego, na których nie zostało ustanowione 
prawo uŜytkowania wieczystego, prawo własności, trwałego zarządu bądź uŜytkowania 
stanowią powiatowy zasób nieruchomości, które w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, systematycznie są  sprzedawane w trybie 
przetargowym lub  bezprzetargowym, wg przepisów w/w.ustawy. 
 Podstawą do uruchomienia procedury sprzedaŜy nieruchomości jest podjęcie uchwały 
przez Radę Powiatu lub Zarząd Powiatu, wyraŜającą zgodę na zbycie. 
Po dokonaniu pisemnego rozeznania wśród rzeczoznawców, odnośnie  ceny i terminu 
wykonania usługi, podpisana zostaje z rzeczoznawcą majątkowym umowa na wykonanie 
operatu szacunkowego sprzedawanej nieruchomości. 
   Zarząd Powiatu, po dokonaniu analizy operatu szacunkowego uznaje , Ŝe moŜe tę 
nieruchomość sprzedać za wyŜszą kwotę niŜ określoną przez biegłego i ustanawia wyŜszą 
cenę wywoławczą. 

Następnie, w celu bezwzględnego stosowania jawności w zakresie gospodarowania 
nieruchomościami, zarząd powiatu sporządza wykaz  nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaŜy, zamieszczając w nim m.in. opis, połoŜenie, przeznaczenie w planie 
zagospodarowania przestrzennego oraz cenę wywoławczą do przetargu. Wykaz podaje się do 
publicznej wiadomości w prasie, internecie i na tablicach ogłoszeń urzędów, na okres 21 dni, 
natomiast jeszcze przez 6 tygodni, ewentualnie uprawnione osoby,  mogą wystąpić z 
roszczeniem o nabycie nieruchomości w drodze pierwszeństwa. Po upływie w/wym. okresu, 
do publicznej wiadomości, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, podaje się w 
ogłoszeniu termin przeprowadzenia przetargu 

Jeśli znajdzie się oferent, który wpłaci wadium i przetarg wygra, procedura sprzedaŜy 
własności bądź uŜytkowania wieczystego kończy się zawarciem umowy notarialnej, której 
koszty sporządzenia ponosi nabywca. Dotychczas sprzedano: 
 stan na dzień 31.12.2007 r. 

 
L.p Obiekt/Nabywca Nr działki Powierzchnia 

w     m2  
Wartość  w zł 
 

 
1. 

Zabudowana działka 
przy  
Ul. Słowackiego 
w obrębie 4 Rawy 
Mazowieckiej 

 
 
174/3 

    
 
             71      

   
 
            44 244,00 

 
2. 
 
 
 
 

Zabudowana działka 
przy  
Ul. Słowackiego 
w obrębie 4 Rawy 
Mazowieckiej 

 
 
 
174/5 

 
 
 
               6 

 
 
 
               4 805,00 

 
3. 

Niezabudowana działka 
przy  
ul. Opoczyńskiej 
(zamiana  na działkę 

 
 
3/28 
 

 
 
           1 079 

 
 
           28 000,00 
(zamiana bez 



3/27)  rozliczeń 
finansowych) 

 
4. 

Niezabudowana działka 
pomiędzy ul.Targową  
a drogą E 8 
(Blachy Pruszyński Sp. z 
o.o.) 

 
 
308/29 

 
        
         3 3819 
 

 
       
     2 900 000,00 

 
5. 

Niezabudowana  
działka przy  
ul.Reymonta 
(H.U. „TABO”), 

 
6/18 

 
        2 6644 

 
   1 810 318,00 

 
6. 

Zabudowana  
działka przy 
ul.Armii Krajowej, 

 
 
174/4 

 
 
            830 

 
 
   810 000,00 

 
 
7. 

Niezabudowana 
działka przy 
ul.Opoczyńskiej, 
( nabywcą została  
firma DITTA SERIA ) 

 
 
 
3/33 

 
 
 
       18 741 

 
 
 
1 272 481,00 

 Razem: 7 obiektów Razem: 7 
działek 

Razem: 81 190  Razem:6 841 
848,00 

 
stan na dzień 30.11.2008 r. 
 
L.p. Obiekt/Nabywca Nr      działki Powierzchnia 

w     m2  
Wartość  w zł 
 

 1. Niezabudowana  
działka przy  
ul.Targowej , 
(P.U.H. „Stanley”) 

 
            308/33 

 
      
 10 000 

   
 
 3 087 074,00 

2. Lokal uŜytkowy  wraz z 
trzema lokalami 
mieszkalnymi 
obręb Kaleń gm. 
Sadkowice 

 
 
             183/7 

 
 
3137 
(udz. 
46662/57117) 

 
 
   507 000,00 

3. Lokal mieszkalny 
obręb Kaleń gm. 
Sadkowice 

 
             183/7 

 
3137 
(udz. 
10455/57117) 

      
   57 400,00 

4. Nieruchomość 
niezabudowana poł. 
pomiędzy  
ul .Reymonta i  
Opoczyńską 

 
             6/16, 
             6/20 

 
11 7283 

 
10 550 000,00 

 Razem: 4 
 obiekty 

Razem: 4 działki Razem:  
13 0420 

Razem: 
14 201 474,00 
 

 
 
DzierŜawa nieruchomości – rok 2007 i 2008 
do rolniczego uŜytkowania /ustawienia reklamy 
         Przestrzegając zasad prawidłowej gospodarki  nieruchomości, które nie znalazły 

nabywcy oddawane są na czas określony. Odbywa się to w sposób opisany wyŜej, lecz z 



pominięciem wymogu  6 tygodniowego terminu związanego z wykazem, poniewaŜ  grunty 
nie są przedmiotem obrotu. 
 Nieruchomości oddawane są w dzierŜawę, do rolniczego uŜytkowania i związanego z 
tym pobieraniem poŜytków przez dzierŜawcę, za wylicytowany w przetargu czynsz.  
Celem powyŜszego jest niedopuszczenie do odłogowania gruntów uprawianych kiedyś 
rolniczo, i uzyskania pewnych kwot pienięŜnych. Oddanie gruntów w dzierŜawę jest formą 
przejściową, bowiem po upływie okresu na jaki była dzierŜawa wyznaczona, podejmowane są 
ponowne czynności zmierzające do ich sprzedaŜy. 
Dotychczas oddano w dzierŜawę: 
 

L.p PołoŜenie/dzierŜawca Nr działki 
Powierzchnia 
 

Czynsz 
dzierŜawny w 
zł 

1. 
 
 
 
 
 

Nieruchomość przy 
ul.Reymonta w obrębie 5 
Rawy Mazowieckiej, 
dzierŜawiona od 
23.03.2007 r.do  
31.10.2007 r. 
(Sylwester Sadowski) 

6/7  12,2224 ha 2445,00 

2. Nieruchomość przy 
Ul.Reymonta w obrębie 5 
Rawy Mazowieckiej, 
dzierŜawiona od 
28.11.2007 r.do 
31.10.2008 r. 

część 76 10 ,2166 ha 1321,00 

3. Nieruchomość przy 
ul.Osada Dolna   w obrębie 
6 miasta Rawy 
Mazowieckiej 
dzierŜawiona od 
2.11.2007 r. do 
31.10.2008 r.                                                                                                                

61, 63, 126   Łączna – 23,0314 
ha 
 
 
 
 

1 380,00 

4. Nieruchomość przy 
ul.Reymonta w obrębie 5 
Rawy Mazowieckiej, 
dzierŜawiona od 
1.04.2008 r.do  
31.10.2008 r. 

część 6/7 4,0234 ha 800,00  

5. Nieruchomości przy drodze 
krajowej nr 8, obręb 6 i 
przy ul.Targowej obręb 4 
dzierŜawione od  
1.07.2008 r.do  
30.06.2011 r. 

część   61/1 
część 308/27 
 
reklama  

Łączna -0,0012 5 856,00  

6. Nieruchomość przy 
ul.Osada Dolna   w obrębie 
6 miasta Rawy 
Mazowieckiej 
dzierŜawiona od 
20.11.2008 r. do 
31.10.2009 r. 

61/2, 63/2 i 
126 

Łączna -22,8508 6997,00 

 Razem: 4 obiekty Razem: 6 
działek 

Razem: ok.38  ha Razem:  
18799,00 



 
 
Rozszerzenie na terenie powiatu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
 

ZłoŜony został wniosek  nr GG.I.7001-2/08 z dnia 12.06.2008 r. do Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, o ustanowienie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie 
miasta Rawa Mazowiecka, na nieruchomości o obszarze 6,3908 ha, składającej się z działek: 
- 308/19 obręb 4 – o pow. 0,8514 ha kompleks I ; 
- 308/34 obręb 4 -  o pow.5,5394 ha kompleks I . 
 
Zarządzanie drogami powiatowymi 

 
Pozyskiwanie środków z zewnątrz na inwestycje drogowe:  
W 2007 r.: 

1. uzyskano dofinansowanie z budŜetu państwa z rezerwy subwencji    ogólnej na 
przebudowę drogi powiatowej nr 4105E na odcinku Rosławowice-Pągów w 
wysokości 380000 zł, co stanowiło 38% kosztów całkowitych inwestycji ( 1008476 
zł),  

2. do budowy drogi dojazdowej do ŁSSE w Rawie Maz. uzyskano dofinansowanie w 
wysokości 100000 zł od Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne S.A. – 48% 
kosztów I etap, 

3. uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej do projektu „Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu w alejach 
zabytkowych” w wysokości 61652 zł, co stanowi 80% całkowitego kosztu projektu 
(77065 zł), pozostałe 20% pochodziło z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

Wykonawców wyłoniono w przetargach nieograniczonych, zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych. 
W 2008r.:  

1. uzyskano dofinansowanie z budŜetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej na budowę 
chodnika wraz z kładką dla pieszych w m. Regnów w wysokości 176000 zł (49% 
całkowitych kosztów- 354000 zł) 

2. na remont drogi przez m. Rossocha podpisano porozumienie z Gminą Rawa 
Mazowiecka o wspólnym finansowaniu, po 50% wartości, tj. po 94779 zł, 

3. uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na nasadzenia drzew przy drogach powiatowych   w wysokości 
12310 zł, co stanowi 40%  całkowitego kosztu projektu (30774 zł), pozostałe 60%  
pochodziło z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Dofinansowanie w wys. 40% jest maksymalnym dla takich przedsięwzięć. 

4. Powiat Rawski oczekuje na podpisanie umowy na dofinansowanie z EFRR w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „budowy drogi 
dojazdowej do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” (obecna nazwa – ul. 
Opoczyńska w Rawie Mazowieckiej). Wniosek złoŜono w 2005 r. i budowę w całości 
wówczas zrealizowano. Dofinansowanie w ramach tego Programu wynosi 75% 
całości projektu, tj. ok. 1.400.000 zł. 

       Wykonawców wyłoniono w przetargach nieograniczonych, zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych. 
5. złoŜono dwa wnioski o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008-2011na rok 2009: 
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Pukinin- (Mogielnica) w wys. 50% - 
848000 zł 
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4122E  Biała Rawska- gr.woj. (Nowe Miasto) w                         

wys. 50% - 800000 zł 
 Wnioski te znalazły się na wstępnej liście rankingowej do dofinansowania. 



 
 Racjonalne dysponowanie środkami przydzielonymi w ramach budŜetu w Dziale 
600  Transport i Łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.   

 
 Roboty na drogach powiatowych zlecane są wykonawcom wyłonionym, zgodnie z 

ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego. Jedynym 
kryterium jest cena. Natomiast w warunkach uczestnictwa w postępowaniach sprawdza się 
przygotowanie wykonawcy do realizacji zadania, co pozwala  na wybranie najkorzystniejszej 
oferty, nie tylko cenowo. 
 Dlatego ze szczególną starannością przygotowywane są Specyfikacje Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz kosztorysy inwestorskie. 

 
Dla ratowania substancji drogowej na drogach powiatowych stosowane są róŜne 

technologie. Dostosowane są zarówno do potrzeb, jak i moŜliwości finansowych. 
W 2007 r. wykonano: I etap budowy drogi dojazdowej do ŁSSE na odc. dł. 440m oraz 

przebudowę drogi powiatowej Rosławowice-Pągów na odc. dł. 1470 m, remonty cząstkowe 
dróg powiatowych– 6230 m², remonty przełomów w Regnowie i Zakrzewiu  (317 m²), 
remonty zatok postojowych w Szczukach (720 m²), powierzchniowe utrwalenie emulsją i 
grysami drogi przez m. Gołyń 
i Broniew –Zaborze (12268 m²), ścinanie poboczy (36600 m²). Drogi o nawierzchni 
gruntowej, na wiosnę i jesień, wyprofilowano. 

   
W 2008 r.  w ramach inwestycji wybudowano chodnik wraz z kładką dla pieszych w 

m. Regnów – 0,52 km/354000 zł, przebudowano drogę powiatową na odc. Kłopoczyn-
Mogielnica – 1,5/228510 zł, przygotowano dokumentacje projektowe niezbędne do wniosków 
o dofinansowanie z Narodowego  
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Zaoszczędzono na zleceniu map do 
celów projektowych, wykorzystując mapy do celów opiniodawczych. Zakres planowanych 
robót umoŜliwiał to. 
Ponadto w ramach remontów dróg wykonano m.in.: 

- 4,95 km przebudów dróg powiatowych na łączną kwotę 769784 zł, 
- 9,08 km remontów dróg (nakładki z betonu asfaltowego) – 1405982 zł, 
- 1,27 km chodników – 577610 zł 
- 0,6 km budowy drogi do terenów ŁSSE  - 526544 zł, 
- 5,12 km podw. powierzchniowych utrwaleń emulsją i grysami – 308725 zł, 
- zakupiono 6300 Mg kruszywa na utwardzenie dróg gruntowych i poszerzenie 
   zbyt wąskich – 400000 zł. Pozwoliło to zmniejszyć koszty wykonania   
   nawierzchni z betonu asfaltowego, 
- 75000 m² ścinania poboczy – 164000 zł , 
- remonty cząstkowe – dzięki zakupowi remontera drogowego remonty cząstkowe 
wykonywane są sukcesywnie od kwietnia do listopada, a takŜe ponoszony jest tylko 
koszt materiałów wsadowych: emulsji i grysu. Pozwala to na uzyskanie oszczędności 
oraz na wykonanie większego zakresu. Zakup remontera zwrócił się juŜ prawie przez 
jeden sezon. Remonter obsługiwany jest przez dwóch pracowników brygady roboczej 
Zarządu Dróg Powiatowych.  
     

 Do robót związanych z bieŜącym utrzymaniem dróg powiatowych po raz  kolejny  
zorganizowano brygadę z osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Pozwala to 
zwiększyć ilość wykonywanych tego typu robót (np. wycinka krzaków – w 2007 r. i 2008  
wspólnie z brygadą ZDP wycięto ok. 150000 m²) oraz lepiej wykorzystać zakupiony w latach 
poprzednich,  do tego celu, sprzęt. Powiat ponosi połowę kosztów zatrudnienia tych 
pracowników.   
Zarówno w 2007 jak i 2008 r. zatrudniano po 5 osób. 

 



Wykonywanie części robót z zakresu bieŜącego utrzymania dróg przez stałą 5 
osobową brygadę roboczą obniŜa o co najmniej 50% koszty tych robót, jak równieŜ powoduje 
większą ich mobilność, tj. bez przeprowadzania długotrwałych procedur przetargowych. Są to 
roboty głównie interwencyjne, gdzie czas ich wykonania odgrywa waŜną rolę. Koszty robót 
to przede wszystkim wartość uŜytych  materiałów, w tym głównie paliwa do samochodów, 
mas bitumicznych, betonu, kruszywa, emulsji, masy na zimno 
 i drobnego sprzętu.   Zaoszczędzono na kosztach robocizny, pracy sprzętu i dodatkowych 
kosztach ogólnych i zysku jaki doliczają sobie firmy przy wykonywaniu tego typu robót. 
Ponadto wykonali oni szereg robót na drogach powiatowych takich jak:  rozpoczęcie budowy 
chodnika w Sadkowicach i Szczukach (w 2007 r.), wykonanie zatoki autobusowej w 
Sadkowicach Nowych (2008 r), budowie przepustów pod zjazdami, wycinka krzaków, 
koszenie poboczy, usuwanie wiatrołomów, remonty cząstkowe masą na zimno i na gorąco, 
emulsją i grysami, wymiana barier na obiekcie mostowym w Rosławowicach, nasadzenia 
drzew (2900 szt), wykonanie poszerzenia i wyspy dzielącej w ramach poprawy 
bezpieczeństwa na skrzyŜowaniu w m. Regnów. 

Łączny koszt materiałów zakupionych do robót wykonywanych przez tę brygadę 
(czasowo wzmocnioną przez pracowników z robót publicznych) wyniósł  w 2007r.   129437 
zł a w 2008 r. – 281945 zł. 

Od października 2008 r. w wyniku zainstalowania systemu monitoringu w siedzibie 
Starostwa Powiatowego przy ul. Tomaszowskiej, zlikwidowano dozorowanie, pracownicy 
wzmocnili brygadę roboczą. 

 
 W dalszym ciągu  akcja zimowa prowadzona jest przez dyŜurnych – pracowników 

Zarządu Dróg Powiatowych, co znacznie obniŜa i tak wysokie koszty zimowego utrzymania 
300 km dróg (w 2007 r. – 193799 zł, 2008 r. – 108463 zł), gdyŜ  pozwala płacić tylko za 
faktyczną pracę przy zwalczaniu śliskości i odśnieŜaniu dróg.  

 Ponadto, wszystkie koszty są ewidencjonowane i analizowane w układzie miesięcznym w 
porównaniu z zaewidencjonowanymi kosztami w Wydziale Finansowym. Istnieje w tym 
względzie ścisła współpraca między naszymi wydziałami. Pozwala to na bieŜące śledzenie 
wydatków oraz na racjonalne dysponowanie przydzielonymi środkami na drogi powiatowe. 

Wykorzystywanie posiadanego w ZDP sprzętu i środków transportowych, a takŜe istnienie 
brygady roboczej, pozwala na zmniejszenie kosztów nie tylko przy organizowanych przez 
powiat imprezach (np. doŜynki, imprezy charytatywne, itp.), ale takŜe ograniczyć koszty 
wynajmu środków transportowych, czy wykonania drobnych robót przez jednostki powiatowe 
np. szpital, szkoły, Dom Dziecka, PCPR. 

 W 2008 r. ,oprócz remontera drogowego, zakupiono walec drogowy, ciągnik, a w 
listopadzie i grudniu ramię hydrauliczne z głowicą do cięcia krzaków i gałęzi oraz nowy 
samochód dostawczy.   Zakup tych sprzętów pozwoli w następnych latach zwiększyć zakres 
wykonywania robót, obniŜając ich koszt. 

Fundusze-promocja 
 

Racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na prowadzone inwestycji 
poprzez : 
1. delegowanie pracownika do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad realizacją 

większości zadań inwestycyjnych;  
2. wybór wykonawców inwestycji w trybie prawa zamówień publicznych;  
3. pozyskiwanie funduszy z WFOŚiGW oraz PFOŚ na współfinansowanie zadań 

inwestycyjnych przynoszących efekty ekologiczne, takie jak: 
- termomodernizacja przychodni zdrowia SP ZOZ (2006-2007 -- poŜyczka z 
WFOŚiGW 616 tys. zł); 
- Powiatowa Platforma Cyfrowa – Powiat Rawski (2004-2008 --dotacja z UE 368 
tys. zł.); 



- zakup i montaŜ instalacji solarnej dla Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej 
(2008 dotacja w wysokości 80% kosztów instalacji, nie więcej jednak niŜ 61 tys.zł. 
– postępowanie przetargowe w trakcie realizacji); 

4. prace termomodernizacyjne w szkołach prowadzonych przez powiat, która w efekcie 
zmniejszy koszty eksploatacji obiektów; 

- wymiana instalacji c.o w ZSP w Białej Rawskiej – 250 tys. zł 
- wymiana instalacji c.o. w ZSP w Rawie Mazowieckiej – 115 tys. zł. 
 

Racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi promocję powiatu poprzez : 
1. opracowanie Programu Promocji Powiatu Rawskiego i jego realizacja zgodnie z 

wytycznymi; 
2. pozyskiwanie funduszy od sponsorów na realizację imprez powiatowych, takich jak 

doŜynki powiatowe, bal charytatywny (2007 - ok.59 tys. zł.,  2008 - 47 tys. zł) 
3. przygotowanie oferty inwestycyjnej oraz poszukiwanie inwestorów na powiatowe 

tereny inwestycyjne; 
4. delegowanie pracowników starostwa do organizacji i obsługi imprez powiatowych; 
5. uzbrojenie terenów inwestycyjnych w celu podniesienia ich atrakcyjności oraz 

uzyskania jak najkorzystniejszej ceny zbycia. 
 

Oświata i Wychowanie 
 

1. W roku 2007 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu zakończył realizację programu 
stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Pozyskane 
środki na ten cel w latach 2004-2007 to kwota 1.992.500 zł.           

2. W roku 2007 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu zakończył projekt „Nowa Szansa 
dla śaka” dotyczący pozyskiwania stypendiów dla studentów z terenu Powiatu 
Rawskiego. W latach 2005-2007 pozyskano na ten cel kwotę 79.549 zł.  

3. W roku 2007 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu przystąpił do Rządowego 
Programu Wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i 
placówkach „ Monitoring wizyjny w szkołach              i placówkach” pozyskując 
kwotę 54.200 zł na wyposaŜenie wszystkich placówek w kamery wizyjne i 
rozszerzenie monitoringu w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej                         
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej.  

4. w roku 2008 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu pozyskał kwotę 7.200 zł. na 
rozszerzenie monitoringu w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej. 

5. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu pozyskał w roku 2007 w związku z rządowym 
programem „Bezpieczna i przyjazna szkoła” środki w wysokości 15.287 zł na 
punkt konsultacyjny przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie 
Mazowieckiej. 

6. W roku 2008 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu pozyskał w ramach projektu 
„Bezpieczna szkoła” z puli Kuratora Oświaty w Łodzi kwotę 41.922 zł na 
doposaŜenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i MłodzieŜowego Ośrodka 
Socjoterapii oraz 116.000 zł. z puli Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

7. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu pozyskał w roku 2007 środki finansowe z 
rezerwy 06 w kwocie 52.383 zł. na zwiększone zadania edukacyjne w związku z 
utworzeniem MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej. 

8. NajwaŜniejsze imprezy sportowe są sponsorowane z zewnątrz dzięki staraniom 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu:  

            -w roku 2007 pozyskano kwotę 2.500zł  
            -w roku 2008 przewidujemy wysokość sponsoringu ok.  6.000 zł.  



 
 
Szkoły i Placówki prowadzone przez Powiat Rawski w latach 2007-2008 w ramach 
programu Gospodarny Powiat pozyskały: 

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zrealizowała w latach 2006-2007  
projekt „Jak skutecznie pomagać – cykl szkoleń kształtujących umiejętności 
diagnostyczno – terapeutyczne  w pracy z dziećmi i młodzieŜą z trudnościami 
szkolnymi” o wartości 366.590,00 zł.  

2. Zespół Placówek Specjalnych w ramach programu „Edukacja programu pomocy w 
dostępie do nauki dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych” w roku 2007 zakupił 
samochód Volkswagen Caravelle do przewozu osób niepełnosprawnych o 
wartości 110 tys. zł oraz wyposaŜył pracownie w sprzęt o wartości 113 tys. zł. 

3. W ramach realizacji programu „Leonardo Da Vinci” szkoły pozyskały  
           - w roku 2007 Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie   

Mazowieckiej 69 tys. euro 
- w roku 2008 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 70 tys. euro, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej 
56 tys. euro. 
4. W 2008 roku na wycieczki edukacyjne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Białej Rawskiej pozyskał środki w wysokości 6.000 zł. 
5. Z czynszu i najmu szkoły i placówki pozyskały środki finansowe w latach  

2007/2008 : 
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie Mazowieckiej - 

111.200 zł. 
      -  Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 

Kopernika w Rawie  Mazowieckiej - 78.000 zł. 
- Zespół Szkół Ponadgimnajzlanych im. Władysława Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej -20.000zł 
-   Zespół Szkół Ponadgimnajzlanych w Białej Rawskiej  -15.660 zł 
-   Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej - 16.000zł  
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej i Zespół Szkół 

Ponadgimnajzlanych  im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej uzyskały 
w roku 2008 po 5.500 zł ze sprzedaŜy złomu po remontach i pracach 
modernizacyjnych. 

7. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej w latach 2007-2008 
pozyskała  35.000 zł na zakup księgozbioru. 

 
 
Ochrona środowiska 
 

W 2008r. pozyskano 2800 zł ze środków WFOŚiGW w Łodzi /dotacja/ na pokrycie 
kosztów wykonania Uproszczonych planów stanu lasów oraz Inwentaryzacji  stanu lasów  nie 
stanowiących własności Skarbu Państwa w niektórych obrębach na terenie gmin powiatu 
Rawskiego. Konieczność wykonania w/w dokumentów wynika z ustawy o lasach w związku 
ze sprawowaniem przez Starostę nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu 
Państwa. 
  
W 2008r pozyskano równieŜ środki  na kwotę 30 000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów 
(dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi) na zakup zestawu komputerowego dla 
wydziału OŚRiL oraz sprzętu pomiarowego (tachimetr) dla wydziału GKiGN, a takŜe środki 
na kwotę 5000 zł na wykonanie zadania pn.; 
Wykonanie i wpasowanie rastrów map glebowo-rolniczych w układ map ewidencyjnych z 
obszaru powiatu rawskiego, co jest związane z realizacją zadań Starosty z zakresu ustawy o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych. 



 
 Zdrowie i Polityka Społeczna 

 

Pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów. 

W roku 2007 powiat pozyskał dodatkowe wpływy do budŜetu w wysokości 34.000,00 zł z 
tytułu dotacji udzielonej przez Miasto   Rawa Mazowiecka z przeznaczeniem na : 

1. na wyposaŜenie  Ewakuacyjnej Izby Przyjęć w Szpitalu Św. Ducha w Rawie  
Mazowieckiej w nowoczesny  sprzęt i aparaturę medyczną w wysokości 29.998,52 zł . 
Za kwotę tę  zakupiono kardiomonitor modułowy  PM-6000 z kolorowym ekranem  
TFT 17”, aparat EKG Asgard Mr. Red, i pompę infuzyjną  PERFUSOR compact.   
Urządzenia zostały przekazane SPZOZ w Rawie Maz. w bezpłatne uŜyczenie, 

2. wsparcie działalności bieŜącej  Poradni Odwykowej i Zwalczania UzaleŜnień 
zlokalizowanej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej, 
 wysokości 4.000,00 zł .  

 
W roku 2008  powiat pozyskał   równieŜ od Miasta Rawa Mazowiecka   pomoc finansową w 
formie dotacji  w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie działalności bieŜącej   
Poradni Odwykowej i Zwalczania UzaleŜnień znajdującej się w Przychodni Rejonowo-
Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej. 
 

SPZOZ 

Pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów. 

1.SPZOZ uzyskał dodatkowe  wpływy do budŜetu z tytułu realizacji programu 
profilaktycznego  finansowanego  przez  Powiat Rawski  w : 

 -  roku 2007 w  wysokości 4.636,10 zł, 
 - w roku 2008 – 0 zł. 

2. SPZOZ otrzymał pomoc publiczną w postaci umorzenia zobowiązań  ogółem 
w wysokości 3.970.149,11zł z tego  : 

 w roku 2007 : 
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w kwocie  869.479,- 
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 3.030.169,93 
- Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka  podatek od nieruchomości w kwocie   33.541,- 
- Burmistrz  Biała Rawska podatek od nieruchomości w kwocie 1.546,- 
- Wójt Gminy Cielądz podatek od nieruchomości  w kwocie 1.821,52 
- Wójt Gminy Głuchów  podatek od nieruchomości 7.245,68 
- Wójt  Gminy Sadkowice podatek od nieruchomości 2.216,98  
 
 w roku 2008: 
- Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podatek od nieruchomości w kwocie  24.129,00 zł. 

3. SPZOZ otrzymał darowizny : 

- w roku 2007 o łacznej wartości 257.341,34 zł z tego : 

1. POLPHARMA Biuro Handlowe 
Sp. z o.o  Warszawa 

3.000 PienięŜne 

2. Osoba prywatna z Rawy Maz 300 PienięŜne 
3. Sanofi –Aventis Sp. z o.o 

Warszawa 
313,15 PienięŜne 

4. Osoba prywatna 300 PienięŜne 
5. APC.Inst. Warszawa 1.500 PienięŜne 
6. Mirbud 1.000 Rzeczowe 



7. Firma prywatna 20 Rzeczowe 
8. Dar na szpital 250 PienięŜne 
9. Novo Nordisk Pharma Spz o.o 

Warszawa 
10.406,43 Rzeczowe-Leki 

10. ZF „UNIA” Warszawa 3.147,66 Rzeczowe-Leki 
11. ZF POLPHARMA S.A Gdańsk 1.534,8 Rzeczowe-Leki 
12. Sanofi-Aventis Sp. z o.o  Warszawa 1.576,30 Rzeczowe-Leki 
13. Adamed Sp. z o.o Czosnów 8.690,90 Rzeczowe-Leki 
14. Caritas Polska Warszawa 220.500 Rzeczowe-Leki 
15. A.P.C Instytut Sp. z o.o Warszawa 1.329  Rzeczowe 
16. NUTRICIA Polska Sp z o.o  

Warszawa 
2.016,90 Rzeczowe 

17. Osoba prywatna 100 PienięŜne 
18. KRKA Polska Sp. z o.o Warszawa 196,20 Rzeczowe-Leki 
19. Namur Avenue Albert  1.160 Rzeczowe-łóŜka 
 

- w roku 2008 o łącznej wartości 469.489,28 zł z tego ; 

1. Fambud  Skierniweice 600 PienięŜne  
2. Caritas  Polska Warszawa 409.500 Rzeczowe-Leki 
3. POLPHARMA Biuro Handlowe 

Sp. z o.o  Warszawa 
1.606,40 Rzeczowe-Leki 

4. KRKA Polska  Sp. z o.o 306,20 Rzeczowe-Leki 
5. Novo  Nordisk  Pharma 8.623,48 Rzeczowe-Leki 
6. PF „JELFA” Jelenia Gora 341 Rzeczowe-leki 
7. Fundacja „Polsat” Warszawa 48.512,20 Rzeczowe 
 

Pozyskiwanie środków unijnych na realizowane zadania inwestycyjne. 

  W roku 2008 SPZOZ uzyskał wsparcie finansowe od Powiatu Rawskiego w wysokości 
120.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w kosztach projektu  
o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XII 
- Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 
12.1 – Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego,  na zakup przez SPZOZ w Rawie Maz. 
2 nowoczesnych środków transportu sanitarnego (ambulansów) wraz z wyposaŜeniem na 
potrzeby zespołów ratownictwa medycznego. Wniosek aplikacyjny w trakcie oceny formalnej 
i merytorycznej. Wartość Projektu : 800.000,00 zł. 
 
Powiatowy Urząd Pracy 
 
 

 2007 2008 
Limit środków finansowych 
na promocja zatrudnienia, 
łagodzenie skutków 
bezrobocia i aktywizację 
zawodową osób 
bezrobotnych 

2.904,5 tys. zł 4.156,8 tys. zł 

w tym EFS 443,5 tys. zł 938,4 tys. zł 
Liczba zaktywizowanych 
osób bezrobotnych 

740 osób 
XI 2008 

1043 osoby 
Stopa bezrobocia 8,0 % 

IX 2008 
6,5% 



 
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej zakupił ze środków Funduszu Pracy: 
- 7 infokiosków dla miast i gmin powiatu rawskiego za kwotę 56.600,00 zł 
- 6 zestawów komputerowych na wyposaŜenie Klubu Pracy za kwotę 24.000,00 zł 
 
Środki finansowe pozyskane od samorządów z powiatu rawskiego w latach 2007-2008 
wynosiły: 
 

Nazwa jednostki 
organizacyjnej 2007 2008 

Miasto Rawa Mazowiecka 3.000,00 zł 3.000,00 zł 
Miasto i gmina Biała Rawska 2.000,00 zł 2.000,00 zł 
Gmina Rawa Mazowiecka 2.000,00 zł 2.000,00 zł 
Gmina Cielądz 1.500,00 zł 1.500,00 zł 
Gmina Sadkowice 1.000,00 zł 1.000,00 zł 
Gmina Regnów 1.500,00 zł 1.500,00 zł 

Łącznie: 11.000,00 zł 11.000,00 zł 
  
 


