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Cele operacyjne i zadania przypisane celom strategicznym
Cele strategiczne

Cele operacyjne

Zadania

1.1. Poprawa zagospodarowania
komunikacyjnego w zakresie
ilości i stanu technicznego dróg

1.1.1. Realizacja inwestycji na drogach powiatowych

1.2. Podejmowanie działań władz
powiatowych i lokalnych w
gminach, mających na celu
określenie głównych potrzeb w
zakresie opracowania systemu
funkcjonalno - przestrzennego.

1.2.1. Wydawanie opinii planów zagospodarowania przestrzennego

1.1.2. Wspieranie i monitorowanie działań na rzecz utworzenia dróg serwisowych wzdłuŜ drogi nr 8

1.2.2. Budowa systemu Informacji Przestrzennej (SIP) na terenie powiatu rawskiego.
1.2.3. Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem mapy numerycznej.
1.2.3. Działania dostosowujące bazę ewidencji gruntów i budynków do katastru nieruchomości
1.3.1. Działania związane z utworzeniem na obszarze powiatu centrum logistycznego

1. Wzmocnienie
integracji
funkcjonalnoprzestrzennej
Powiatu w celu
wykorzystania
walorów połoŜenia i
poprawy jego
pozycji
konkurencyjnej w
regionie.

1.3. Opracowanie strategii lobbingu
mającego na celu lepsze
wykorzystanie walorów połoŜenia.

1.3.2. Wspieranie działań na rzecz utworzenia Portu Lotniczego dla Polski między Łodzią a Warszawą (Babsk)
1.3.3. Wspieranie działań na rzecz budowy centrum konferencyjno-hotelowego o znaczeniu ponadregionalnym.

1.4. Integracja sił i środowisk
gospodarczych, politycznych i
społecznych na rzecz tworzenia
toŜsamości powiatu i budowy jego
konkurencyjnej pozycji.

1.4.1. Wspieranie oraz organizacja imprez gospodarczych, kulturalnych i sportowych promujących powiat w
środowisku lokalnym i na zewnątrz
1.4.2. Promocja powiatu rawskiego na stronach internetowych
1.4.3. Nawiązywanie partnerskich kontaktów z zagranicą
1.4.3. Aktualizacja bazy danych o twórcach ludowych działających w powiecie oraz wspieranie ich działalności.
1.5.1. Działania w ramach Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związku Powiatów Polskich i
Konwentu Starostów Województwa Łódzkiego

1.5.2. Działania w ramach Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej
1.5. Rozwój ponadpowiatowych funkcji
oraz umocnienie roli i znaczenia
1.5.3. Monitorowanie działań władz wojewódzkich i aktywne uczestnictwo w decyzjach mających wpływ na
powiatu i jego stolicy na terenie
procesy rozwojowe w powiecie.
historycznego obszaru ziemi
rawskiej.
1.5.4. Coroczne opracowywanie i realizacja kalendarza imprez kulturalnych i sportowych w powiecie
1.5.5. Podjęcie działań w celu utworzenia powiatowego centrum kultury

Cele strategiczne

Cele operacyjne

Zadania
2.1.1. Współpraca z ARiMR w zakresie aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków
2.1.2. Realizacja zalesień na gruntach nieprzydatnych do rolniczego wykorzystania.

2. ZróŜnicowanie
struktury
gospodarczej
Powiatu w oparciu
o istniejące zasoby
i tradycje oraz
nowoczesne
rodzaje działalności
będące nośnikiem
rozwoju
gospodarczego.

2.1. Działania na rzecz rozwoju,
modernizacji i restrukturyzacji
rolnictwa

2.1.3. Wspieranie i uczestniczenie w działaniach róŜnych podmiotów zmierzających do integrowania rolników w
grupy producenckie, równieŜ na bazie byłych spółdzielni.
2.1.4. Podjęcie działań w celu wyboru i promocji rawskiego regionalnego produktu spoŜywczego.
2.1.5. Współpraca ze słuŜbami sanitarnymi i weterynarią w na rzecz produkcji bezpiecznej Ŝywności w ramach
Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego
2.2.1. Działania na rzecz pozyskania inwestorów i wsparcia lokalnych jednostek gospodarczych przy
wykorzystaniu instrumentów będących w gestii władz powiatowych i lokalnych.

2.2. Mobilizacja kapitału lokalnego i
pozyskanie inwestorów
zewnętrznych.

2.2.2. Aktualizacja i realizacja Programu Promocji Powiatu Rawskiego.
2.2.3. Działania na rzecz wykorzystania gruntów stanowiących mienie powiatu.
2.2.4. Prowadzenie działań na rzecz rozszerzenia na terenie powiatu Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Cele strategiczne

Cele operacyjne

Zadania
3.1.1. Analizowanie rynku pracy i promowanie kształcenia w poŜądanych zawodach oraz zbieranie opinii
środowisk lokalnych w zakresie preferowanych kierunków kształcenia.

3.1. Działania na rzecz dostosowania
szkolnictwa zawodowego do
potrzeb lokalnego i
ponadlokalnego rynku pracy oraz
wyrównywania szans
edukacyjnych młodzieŜy.

3.1.2. Współpraca w organizacji Targów Edukacyjnych dla gimnazjalistów.
3.1.3. Wspieranie rozwoju form kształcenia dla osób dorosłych
3.1.4. Realizacja zadań inwestycyjnych poprawiających stan techniczny obiektów szkolnych i unowocześniających
szkolną bazę sportową
3.1.5. Systematyczne prowadzenie programów stypendialnych dla młodzieŜy
3.1.6. Zainicjowanie działań zmierzających do utworzenia klas sportowych w szkołach podstawowych, gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych

3.2. Promocja działań na rzecz
przygotowania młodzieŜy do
wejścia na rynek pracy
3. Rozwój kapitału
ludzkiego i
aktywizacja rynku
pracy.

3.2.1. Wprowadzenie w szkołach Ponadgimnazjalnych szkolnych ośrodków kariery, zatrudnienie doradców
zawodowych
3.2.2. Wspieranie działalności Szkolnych Klubów Europejskich w zakresie europejskich rynków pracy
3.2.3. Prowadzenie zajęć informacyjnych przez Doradcę Zawodowego i Lidera Klubu Pracy PUP z młodzieŜą klas
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
3.3.1. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na promocję zatrudnienia z Funduszu Pracy i EFS.
3.3.2. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na wsparcie działań PUP w zakresie promocji
zatrudnienia poprzez modernizację wyposaŜenia, informatyzację urzędu i upowszechnienie pośrednictwa
pracy i doradztwa zawodowego
3.3.3. Wypracowanie wspólnie z PUP priorytetów działań mających na celu zmniejszenie bezrobocia

3.3. Działania na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej bezrobotnych

3.3.4. Pozyskiwanie do współpracy coraz większej liczby pracodawców oraz stały monitoring ich potrzeb.
3.3.4. Działania na rzecz utrzymania istniejących miejsc pracy
3.3.5. Promocja i wspieranie samozatrudnienia wśród bezrobotnych i tworzenia miejsc pracy w istniejących
jednostkach gospodarczych.
3.3.6. Szkolenia i przekwalifikowania zawodowe osób bezrobotnych pod potrzeby rynku pracy
3.3.7. Stosowanie szerokiego wachlarza usług i instrumentów rynku pracy
3.3.8. Rozszerzenie współpracy z partnerami rynku pracy w ramach rawskiego partnerstwa lokalnego na rzecz
oŜywienia gospodarczego i aktywizacji rynku pracy

Cele strategiczne

4. Zagospodarowanie
infrastrukturalne
Powiatu adekwatne
do potrzeb
jednostek
gospodarczych i
ludności.

Cele operacyjne
4.1. Wspieranie działań władz
lokalnych w gminach w zakresie
negocjacji z indywidualnymi
gestorami sieci.

4.2. Pozyskanie we współpracy z
samorządami lokalnymi
pozabudŜetowych środków na
realizację inwestycji z zakresu
infrastruktury

Zadania
4.1.1. Zbieranie i przepływ informacji dotyczących infrastruktury technicznej w powiecie i gminach

4.1.2. BieŜące działania, w miarę pojawiających się potrzeb, wspierające kontakty uŜytkowników z gestorami sieci
4.2.1. Rozpoznawanie wraz z samorządami lokalnymi moŜliwości pozyskania pozabudŜetowych środków
finansowych z funduszy pomocowych UE i środków organizacji i funduszy krajowych oraz podjęcie działań
w celu ich uzyskania
4.2.2. Przeprowadzenie analiz moŜliwości współuczestnictwa ludności w finansowaniu niektórych projektów
inwestycyjnych

4.2.3. Aktualizacja i wdraŜanie powiatowego planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych

Cele strategiczne

Cele operacyjne

Zadania
5.1.1. Wspieranie działań związanych z modernizacją i rozbudową urządzeń słuŜących ochronie środowiska
5.1.2. Realizacja Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego

5.1. Poprawa stanu środowiska w
Powiecie
5.1.3. Wspieranie działań związanych z powiększaniem terenów zielonych na terenie powiatu.
5.

Wzmocnienie
ekosystemu
Powiatu w celu
wykorzystania
walorów
środowiska dla
rozwoju
gospodarczego i
poprawy warunków
Ŝycia mieszkańców
Powiatu.

5.1.4. Współdziałanie i wspieranie akcji związanych z promowaniem proekologicznych zachowań.
5.2.1. Kontynuowanie działań związanych z remontem kolejki wąskotorowej
5.2. Rozwój bazy turystycznej
pozwalający na pełniejsze
wykorzystanie walorów
turystycznych Powiatu.

5.2.2. Współdziałanie z samorządami lokalnymi w celu pełniejszego wykorzystania i promocji juŜ istniejących
obiektów sportowo - rekreacyjnych.
5.2.3. Podjecie działań w celu wytyczenia i utworzenia szlaku turystycznego biegnącego przez najatrakcyjniejsze
pod względem turystycznym tereny powiatu oraz budowy ścieŜek rowerowych na fragmentach tego szlaku
5.2.4. Podjęcie działań w celu rozwinięcia bazy hotelowej, gastronomicznej, turystycznej, rekreacyjnej oraz
kongresowej poprzez wspieranie budowy i rozbudowy obiektów świadczących usługi w tym zakresie.

5.3. Wykreowanie powiatu rawskiego
jako regionu atrakcyjnego
turystycznie

5.3.1. Rozszerzenie działalności Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej
5.3.2. Opracowanie przewodnika turystycznego powiatu rawskiego

Cele strategiczne

Cele operacyjne

6.1. Poprawa sytuacji ludności
znajdującej się w najtrudniejszej
sytuacji Ŝyciowej.

Zadania
6.1.1. Prowadzenie działań w zakresie pomocy społecznej mających na celu weryfikację osób rzeczywiście
wymagających pomocy oraz moŜliwości jej zapewnienia.
6.1.2. Prowadzenie działań mających na celu pozyskanie prywatnych sponsorów wspierających pomoc społeczną
6.1.3. Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.
6.1.4. Aktualizacja i realizacja programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
6.1.5. Prowadzenie działań na rzecz utworzenia stacjonarnej, całodobowej placówki świadczącej opiekę nad
ludźmi starymi, samotnymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.
6.1.6. Współpraca w zakresie organizacji prac uŜyteczności społecznej dla osób długotrwale korzystających z
pomocy społecznej
6.1.7. Zabezpieczenie mieszkań osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny
zastępcze.

6.2. Przeciwdziałanie wraz z PCPR,
GOPS, MOPS, Policją,
placówkami oświatowymi i
medycznymi patologii społecznej
wśród młodzieŜy.
6.

Poprawa
warunków Ŝycia
mieszkańców.

6.3. Poprawa stanu zdrowotności
społeczeństwa oraz jakości i
dostępności do usług
medycznych

6.4. Poprawa stanu bezpieczeństwa
publicznego.

6.2.1. Opracowanie wspólnie z samorządami lokalnymi, placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi
programów zwalczania patologii wśród młodzieŜy i promocji „zdrowych zachowań”.
6.2.2. Aktualizacja i realizacja „Programu przeciwdziałania patologii społecznej – narkomanii w powiecie rawskim”
6.2.3. WdroŜenie zadań zawartych w programie „Tworzenie systemu wsparcia dla osób i rodzin w kryzysie”.
6.3.1. Opracowanie i realizacja wspólnie z placówkami ochrony zdrowia, oświatowymi, oraz Stacją Sanitarno –
Epidemiologiczną programów zdrowotnych skierowanych do róŜnych środowisk oraz grup wiekowych w
zakresie promocji zdrowia i zmniejszenia ryzyka występowania chorób cywilizacyjnych
6.3.2. Wspieranie i podejmowanie działań mających na celu pozyskanie nowoczesnego sprzętu i aparatury
medycznej.
6.3.3. Przebudowa i modernizacja obiektów ochrony zdrowia podległych Powiatowi Rawskiemu (szpital,
przychodnia, ośrodek zdrowia) celem dostosowania ich do wymogów obowiązujących przepisów prawa oraz
termomodernizacja obiektów.
6.3.4. Dostosowywanie obiektów ochrony zdrowia do osób niepełnosprawnych – likwidacja barier
architektonicznych
6.3.5. Podjęcie działań w celu poprawy efektywności funkcjonowania SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej oraz jego
sytuacji finansowej
6.3.6. Realizacja przez SP ZOZ Programu restrukturyzacji finansowej Zakładu
6.3.7. Podjęcie działań na rzecz pozyskania podmiotu zewnętrznego do współpracy w zakresie przeprowadzenia
restrukturyzacji w Zakładzie lub zmiany jego formy organizacyjno -prawnej
6.3.8. Wspieranie finansowe osób niepełnosprawnych w zakresie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych oraz turnusów rehabilitacyjnych.
6.4.1. Realizacja „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i
Porządku Publicznego na lata 2006-2010” oraz programu „Razem Bezpieczniej”.
6.4.2. Współdziałanie z wojewodą łódzkim i innymi jednostkami w zakresie realizacji i aktualizacji wojewódzkich
planów działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego

