
Upłynęło dziesięć lat odkąd na mapie samorzą-
dowej Polski pojawił się, po długim okresie przerwy, po-
wiat rawski. 

W dniu 9 listopada 1998 r. odbyła się pierwsza 
sesja Rady Powiatu Rawskiego z udziałem 25 nowo wy-
branych radnych.
W początkowym okresie działania Rada i Zarząd Powiatu 
koncentrowały się przede wszystkim na kwestiach odbu-
dowy struktur powiatowych oraz organizacji urzędu. 
Powiat rawski, mimo starań władz samorządowych, nie 
wrócił do granic sprzed 1975r. Jednak przywiązanie do hi-
storycznego obszaru ziemi rawskiej funkcjonowało nadal 
w sposób naturalny, zatem podejmowano wiele działań 

dla podtrzymania poczucia więzi społecznych jej mieszkańców. 
Powiat rawski nawiązał do wielowiekowej tradycji tej ziemi, do czasów księstwa mazowieckiego i woje-

wództwa rawskiego, tworząc insygnia powiatowe – herb, �agę i chorągiew. Historyczny herb województwa rawskie-
go, czarny orzeł ze złotą literą „R” na piersiach, stał się herbem nowego powiatu rawskiego. Symbol ziemi rawskiej, 
obok sieradzkiej i łęczyckiej, widnieje na tarczy herbowej województwa łódzkiego.

Powiat od swojego powstania podejmuje wyzwania związane z kompetencjami nałożonymi nań przez pra-
wodawcę. Realizuje zadania związane z rozwojem szkół ponadgimnazjalnych, utrzymaniem i modernizacją dróg po-
wiatowych, rozwiązywaniem problemu bezrobocia.
Samorządowi powiatowemu przekazano szereg zadań publicznych, nie zabezpieczając na ich realizację odpowied-
nich środków �nansowych. Istniała pilna konieczność zajęcia się kwestią usuwania wieloletnich zaniedbań inwesty-
cyjnych występujących m.in. w placówkach oświatowych i służby zdrowia, policji, straży pożarnej, a także drogach. 
Wspólnym założeniem, moim oraz radnych, było unikanie kon�iktów politycznych, a także koncentrowanie się na 
zagadnieniach związanych z potrzebami powiatu i jego mieszkańców. Nasze działania zmierzały w kierunku mają-
cym na celu stały rozwój i stworzenie pomyślnych perspektyw na przyszłość. Rozwojowi powiatu sprzyjała ciągłość 
władzy i dobra współpraca. Jesteśmy chyba jedynym powiatem w kraju, w którym od 10 lat nie zmieniono głównych 
władz. Trzecią kadencję pełnię funkcję starosty rawskiego i trzecią kadencję współpracuję z moim zastępcą Maria-
nem Krzyczkowskim. 
Stworzyliśmy i przyjęliśmy do realizacji „Strategię Rozwoju Powiatu Rawskiego na lata 2001-2006” oraz „Program 
Rozwoju Lokalnego – Strategię Rozwoju Powiatu Rawskiego na lata 2007 - 2013”. Są one podstawowymi dokumen-
tami planistycznymi, niezbędnymi w staraniach o środki zewnętrzne na nasze inwestycje, wytyczającymi główne kie-
runki działania.

W 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Dziś jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia. Z per-
spektywy czteroletniego członkostwa w Unii Europejskiej zauważalne są zarówno dobrodziejstwa, jak i złe stro-
ny transformacji. Jednak korzyści ekonomiczne wynikające z integracji wielokrotnie przewyższają koszty związane 
z dostosowaniem do członkostwa w Unii. Należy też podkreślić, że niepożądane skutki zmian w gospodarce nie są do 
końca ceną za udział we wspólnocie, ale wynikiem wieloletniego zapóźnienia polskiej gospodarki.

Każdy jubileusz skłania do re�eksji, do spojrzenia na przebytą drogę, do oceny dokonań z przeszłości, które 
służą dziś, i które będą przydatne w przyszłości.
Spoglądając przed siebie widzę wielkie potrzeby i związane z nimi wielkie wyzwania dla samorządu powiatowego. 
Dostrzegam konieczność modernizacji szlaków komunikacyjnych w powiecie, modernizacji infrastruktury oświato-
wej, rozwiązania problemu szpitala. Wiele do zrobienia jest w dziedzinie kultury oraz opiece społecznej.
Spoglądając za siebie uważam, że mijające dziesięciolecie istnienia powiatu nie było czasem straconym. Z dumą 
można wymieniać osiągnięcia, takie jak: udrożnienie komunikacyjne miasta Rawy Mazowieckiej i poprawa stanu 
dróg w powiecie, stworzenie warunków dla rozwoju stref ekonomicznych, poprawa warunków nauki, rozrywki oraz 
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mieszkania naszej młodzieży, a także utrzymanie placówek służby zdrowia.
Z perspektywy lat bardzo istotnym okazało się, okupione wielkim wysiłkiem, zlokalizowanie na terenach należących 
do powiatu rawskiej podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spowodowało to, że po chwilowej zapaści 
wywołanej upadkiem w 2001r. Zakładów Mięsnych �WA S.A., powiat rawski z roku na rok stawał się coraz atrak-
cyjniejszy dla inwestorów zewnętrznych, którzy postanowili tu wybudować swe zakłady produkcyjne i usługowe. 
Do tych najważniejszych, którzy dostrzegli potencjał i urok ziemi rawskiej, można zaliczyć:
Hotel OSSA CONGRESS & SPA, QUICK-MIX sp. z o.o., MGL sp. z o.o., FAM Cynkowanie Ogniowe, KINGSPAN 
sp. z o.o., DI�A SERIA, ARCELOR CONSTRUCTION POLS� sp. z o.o., Hotel SEVILLA, LOGIS S.A., TP IN-
TERNET, BLACK RED WHITE S.A., ANTARES sp. o.o., IMPEL-PERFECTA, �WA BETON sp. z o.o.
Minione dziesięciolecie było także przychylne dla rodzimych inwestorów, którzy w powiecie rawskim wybudowali 
lub rozbudowali swe przedsiębiorstwa, do nich należy zaliczyć: FHU TABO sp.j., PHU STANLEY, METALBUD sp. 
z o.o., FOOD SERVICE sp. z o.o., �W-POL sp.j., ZUST. 

 Podjęte w mijającej dekadzie działania dają solidną podstawę do dalszego rozwoju ziemi rawskiej. Moją, jaki 
i Zarządu Powiatu Rawskiego ambicją jest sukcesywne podnoszenie stanu rozwoju społeczno - gospodarczego po-
wiatu rawskiego oraz warunków życia mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości środowiska 
przyrodniczego, zapobieganiu patologiom społecznym oraz utrzymaniu więzi międzyludzkich. 
Podtrzymanie partnerskich relacji samorządu powiatowego z samorządami szczebla podstawowego ułatwi pozyski-
wanie zewnętrznych środków �nansowych, rozwiązywanie problemów społecznych oraz przyciąganie nowych inwe-
storów.
Rozpoczynając nową dekadę samorządu powiatowego mam nadzieję, iż obrany przez samorząd kierunek działań 
przyniesie zamierzone efekty.
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INWESTYCJE POWIATU �WSKIEGO
1. W roku 2002 oddane zostało do użytku skrzydło dydaktyczne Zespołu Szkół Rolniczych w Rawie Mazowiec-

kiej przy ul. Reymonta 14, koszt budowy wyniósł 918 tys. zł, z czego 60% to zewnętrzne środki �nansowe.

2. Powiat Rawski w 2002 r. wspólnie z miastem Rawa Mazowiecka zrealizował inwestycję uciepłownie-
nia miasta Rawa Mazowiecka, w efekcie czego podłączono do miejskiej ciepłowni Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej przy ul. Zwolińskiego, Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Przemysłowej oraz Liceum Ogólnokształcące przy ul. Kościuszki. 
Modernizacja systemu grzewczego kosztowała powiat 800 tys. zł, z czego 207 tys. zł uzyskano jako do�nanso-
wanie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. We wrześniu 2001 roku do użytku oddana została siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej. Wprawdzie strażnica s�nansowana została ze środków pochodzą-
cych głównie z budżetu państwa, ale powiat rawski wniósł znaczący wkład w jej wyposażenie. W 2001r. do�nan-
sował kwotą 118 tys. zł zakup samochodu bojowego, a w 2003, kwotą 76 tys. zł, wyposażenie osobiste w postaci 
hełmów, ubrań specjalistycznych oraz samochodu specjalistycznego.

4. W 2005r. zakończono budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem i wbudowaną kotłownią olejowo - gazową 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej im. Reymonta,  której koszt wyniósł  1.800. tys. zł. 
Sala gimnastyczna została w pełni wyposażona w sprzęt sportowy, a dodatkowo wybudo-
wano terenową infrastrukturę sportową, w której skład wchodzą: przyszkolne boisko ze 
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sztucznej nawierzchni, bieżnia tartanowa, skocznia w dal i stanowisko do miotania kulą.
Inwestycję zrealizowano w oparciu o środki �nansowe powiatu rawskiego, uzupełnione kwotą 200 tys. zł z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 500 tys. zł z Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej i Sportu. 

 W roku 2008 wykonano wymianę instalacji centralnego ogrzewania w „starej” części budynku szkolnego oraz 
internacie, poprawiając tym samym komfort nauczania młodzieży.

5. W 2003 roku rozpoczęta została termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 
W ramach zadania, za kwotę 390 tys. zł, dokonano modernizacji kotłowni oraz wymiany stolarki okiennej 
i drzwiowej w obiekcie szkolnym. Inwestycja realizowana była przy współudziale środków z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

 W roku 2008, za kwotę 251 tys. zmodernizowana została instalacja centralnego ogrzewania w obiektach szkolnych.
 W zamierzeniach na rok 2009 pozostała termomodernizacja budynku polegająca na dokończeniu wymiany sto-

larki okiennej i drzwiowej w pozostałej części kompleksu budynków, dociepleniu  stropodachów oraz ścian ze-
wnętrznych, a także instalacji pomp ciepła wspomagających ogrzewanie zespołu budynków.

6. W 2004 roku zakończono termomodernizację i rozbudowę Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. Nakładem 
532 tys. zł wychowankowie domu dziecka otrzymali odnowiony i rozbudowany obiekt, wyposażony w nowo-
czesną kotłownię olejową.
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 W roku 2008 placówka zostanie wyposażona w baterię kolektorów słonecznych wspomagających ogrzewanie 
ciepłej wody użytkowej.

7. W 2004 roku wykonano rozbudowę siedziby Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej. Nakładem pra-
wie 4 mln zł (w tym 1,2 mln zł z budżetu powiatu) rawska policja otrzymała godne warunki pracy. Po zakończe-
niu prac powierzchnia użytkowana przez policję powiększyła się dwukrotnie. Powstała izba zatrzymań, magazyn 
uzbrojenia, nowoczesne stanowisko kierowania i inne pomieszczenia ułatwiające pracę funkcjonariuszom.

8. W 2004 roku adaptowano część niewykorzystanych pomieszczeń przychodni zdrowia na siedzibę biblioteki po-
wiatowej. Wyremontowane nakładem 160 tys. zł pomieszczenia wyposażono w sprzęt komputerowy pozyskany 
w ramach Kontraktu Wojewódzkiego i stworzono bibliotekę internetową służącą znakomicie młodzieży szkol-
nej i mieszkańcom powiatu rawskiego.
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9. W roku 2005 wykonano termomodernizację Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej. Kosztem 
prawie 800 tys. zł wykonano izolację przeciwwilgociową budynku, wymianę stolarki okiennej, docieplenie 
ścian oraz przebudowę wejścia głównego.

 Inwestycja została do�nansowana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego kwotą 135 tys. zł.

10. W 2003 roku rozpoczęto termomodernizację Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
przy ul. Zwolińskiego. Na wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej wydatkowano 214 tys. zł.

 W roku 2006 przeprowadzono prace termoizolacyjne stropodachu oraz ścian zewnętrznych obiektu szkolnego 
(koszt prawie 500 tys. zł).

11. Jak wszystkie jednostki powiatowe w kraju powiat rawski boryka się z problemami służby zdrowia. Władze po-
wiatu w miarę możliwości wspierają Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, w różnej formie przeznaczając 
kwotę prawie 9,5 mln złotych - pomagając w spłacie zaległych długów, wyposażając w nowoczesny sprzęt me-
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dyczny, do�nansowując prace remontowo-adaptacyjne Ewakuacyjnej Izby Przyjęć. Na zakup sprzętu dla szpi-
tala pozyskano ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR 1,5 mln zł.

12. W latach 2006 - 2007, nakładem 770 tys. zł powiat rawski przeprowadził termomodernizację przychodni 
zdrowia w Rawie Mazowieckiej.

 W ramach tej inwestycji zlikwidowano wyeksploatowaną kotłownię węglową i podłączono obiekt do sieci 
ciepłowniczej miasta Rawa Mazowiecka.

 Kolejnym etapem była wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie stropodachu i ścian 
zewnętrznych budynku.

 Na realizację tego zadania powiat pozyskał korzystną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w wysokości 573 tys. zł.

13. W celu poprawy warunków funkcjonowania urzędu i poprawy jakości świadczonych usług powiat rawski w la-
tach 2005 - 2008 przeprowadził remont budynku starostwa przy pl. Wolności 1, realizując jednocześnie unij-
ny program „Powiatowa Platforma Cyfrowa – Powiat Rawski”.

 W ramach tego programu zakupiony został sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, wykonano nowocze-
sną sieć informatyczną we wszystkich budynkach starostwa (przy Placu Wolności 1, ul. Kościuszki 5, ul. To-
maszowskiej 8) i połączono łączem światłowodowym.

 Na realizację projektu informatycznego, o wartości prawie 500 tys. zł, pozyskano do�nansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR w wysokości 368 tys. zł.
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14. Nieustannie trwają prace nad poprawą stanu sieci dróg, będących jednym z podstawowych elementów infra-
struktury. Na trzy inwestycje drogowe pozyskano w 2003 roku prawie 1,5 mln zł z funduszu SAPARD.

 Ze środków tych wybudowano drogi:
• Kaleń – Komorów    3,5 km;
• Biała Rawska – Szwejki Małe   3,5 km;
• Lipna – Kłopoczyn   1,0 km. 

15. Rząd RP na wniosek powiatu rawskiego, na prawie 15 ha, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 8 Warszawa 
– Wrocław, utworzył rawską podstrefę Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 W celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej powiatu rawskiego w roku 2005 wybudowano, za kwotę 2,1 
mln zł, drogę dojazdową do terenów inwestycyjnych ŁSSE (ul. Opoczyńska).

 Wybudowanie tej drogi spowodowało udostępnienie komunikacyjne terenów inwestycyjnych, na których 
powstały: QUICK-MIX sp. z o.o. - zakład produkujący zaprawy budowlane, MGL sp. z o.o. – zakład 
produkujący kasy oraz regały do supermarketów, FAM Cynkowanie Ogniowe – zakład świadczący usługi 
w zakresie cynkowania elementów metalowych. Budowę swoich zakładów rozpoczęła �rma DI�A SERIA oraz 
KINGSPAN sp. z o.o.. Istnieje realna szansa aby, do końca 2008 r., nakłady poniesione przez powiat na budowę 
tej drogi do�nansowane zostały, w kwocie 1,4 mln zł, z funduszy Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

16. W celu poprawy układu komunikacyjnego miasta Rawa Mazowiecka oraz udostępnienia kolejnych 15 ha te-
renów inwestycyjnych zaliczonych do Rawskiej Strefy Przedsiębiorczości, powiat rawski w latach 2005-2006 
wybudował drogę łączącą ul. Reymonta z ul. Zamkowa Wola (ul. Targowa).

 Na budowę tej drogi, której koszt wyniósł prawie 5 mln zł, powiat pozyskał do�nansowanie w 85%:
• z Unii Europejskiej ( 75%)  - 3,30 mln zł.
• z Budżetu Państwa (10%) - 0,46 mln zł.
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17. Z chwilą powstania powiatu rawskiego narodziła się koncepcja stworzenia powiatowego szlaku drogowego 
omijającego Rawę Mazowiecką, przebiegającego od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 707 w miejscowo-
ści Wołucza, przez Przewodowie (skrzyżowanie z drogą nr 8), Rosławowice, Rylsk Duży, Zuski (skrzyżowanie 
z drogą nr 707 w gminie Cielądz). Droga ta, o długości 29,9 km, jest sukcesywnie modernizowana. W latach 
1999 - 2008 przebudowano 7,65 km drogi za łączną kwotę prawie 2,2 mln zł, w tym pozyskano do�nansowa-
nie z rezerwy ogólnej budżetu państwa 400 tys. zł.

STRUKTU� DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU W LATACH 1999-2008

                           lata                     
[tys. zł]

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

dochody ogółem 24013 29894 33494 30888 27529 30599 35293 37862 39082 47752

wydatki ogółem 25153 29262 34719 31873 29923 34213 36688 39233 37157 47922

wydatki majątkowe
(inwestycyjne) 3098 2296 4362 2098 2875 6486 6732 7221 3516 7281

udział wydatków 
majątkowych [%] 12,3 7,8 12,6 6,6 9,6 19,0 18,3 18,4 9,5 15,2
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OFERTA INWESTYCYJNA POWIATU
 Z chwilą powstania powiatu rawskiego, dla potrzeb rozwoju gospodarczego, na mienie powiatu przejęto ok. 

120 ha gruntów wchodzących w skład Gospodarstwa Pomocniczego przy Zasadniczej Szkole Rolniczej w Rawie Ma-
zowieckiej. Ze wspomnianego obszaru na cele inwestycyjne przeznaczono ok. 65 ha gruntów położonych w obrębie 
4 i 5 miasta Rawa Mazowiecka.

Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną w początkowym okresie objęta została powierzchnia 18,6 ha, lecz po 
kolejnych zmianach obszar ten został powiększony do 26,7 ha. Na pozostałych gruntach ustanowiono Rawską Stre-
fę Przedsiębiorczości.

Foto: D. Bógdał (2006r.)

Foto: D. Bógdał (2006r.)
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Na powiatowych terenach inwestycyjnych, w Łódzkiej Specjalnej Stre�e Ekonomicznej, pobudowali swoje 
zakłady produkcyjne: QUICK-MIX sp. z o.o., MGL sp. z o.o., FAM Cynkowanie Ogniowe oraz, obecnie w budowie, 
KINGSPAN sp. z o.o.

W Rawskiej Stre�e Przedsiębiorczości grunty zakupili: PHU STANLEY, FHU TABO, DI�A SERIA, 
ZUST Kazimierz Stefański, Blachy Pruszyński.

Na nowych inwestorów czekają kolejne 3,5 ha w Łódzkiej Specjalnej Stre�e Ekonomicznej oraz Rawskiej 
Stre�e Przedsiębiorczości.

POWIAT W UNII EUROPEJSKIEJ

Dla zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców powiatu rawskiego samorząd powiatowy aktywnie pozy-
skuje zewnętrzne środki �nansowe, zarówno z Budżetu Państwa, jak i Unii Europejskiej. 
Poniżej przedstawione zostały najważniejsze zadania s�nansowane lub realizowane przy wykorzystaniu tych środków: 

1. Modernizacja i komputeryzacja biblioteki powiatowej, Kontrakt Wojewódzki, 2001r., obejmujący swym 
zakresem zakup sprzętu komputerowego do biblioteki powiatowej.

2. Budowa i organizacja Punktu Informacji Turystycznej w Rawie Mazowieckiej, Kontrakt Wojewódzki, 
2002r., obejmujący swym zakresem zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i uruchomienie 
Punktu Informacji Turystycznej.

3. Budowa budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Rawie Mazowieckiej, Kontrakt Wojewódzki, 2001r., - wy-
budowano skrzydło dydaktyczne szkoły.

4. Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej, Kontrakt Woje-
wódzki, 2005r., – wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej budynku szkoły, izolację przeciwwilgocio-
wą ścian fundamentowych oraz termoizolację ścian zewnętrznych.

Foto: W. Nowak (2008r.)
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5. Modernizacja drogi powiatowej 38575 Lewin - Wólka Strońska, Bank Światowy, 2001r., - zmodenizowano ok. 2 km 
odcinek drogi powiatowej (zmiana nawierzchni gruntowej na bitumiczną). 

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 38585 Olszowa Wola - Lipna - Kłopoczyn na odcinku Skarbkowa – Kłopoczyn, 
2004r., współ�nansowana ze środków unijnych SAPARD - zrealizowano inwestycję o wartości 383,2 tys. zł..

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 38574 Biała Rawska gr. woj. (Nowe Miasto), na odcinku Biała Rawska - Szwej-
ki Małe, 2004r., współ�nansowana ze środków unijnych SAPARD - zrealizowano inwestycję o wartości 1376,5 tys. zł.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 38567 Kaleń – Komorów, 2004r., współ�nansowana ze środków unijnych SA-
PARD - zrealizowano inwestycję o wartości 1308,1 tys. zł.

9. Budowa drogi do powiatowych terenów inwestycyjnych Rawskiej Strefy Przedsiębiorczości, projekt współ�nan-
sowany z EFRR w ramach Programu ZPORR, wartość projektu 5 mln zł, do�nansowanie z UE 3,8 mln zł, termin realiza-
cji: lata 2005-2007.

10. Budowa drogi dojazdowej do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, projekt współ�nansowany z EFRR w ra-
mach Programu ZPORR, termin realizacji: rok 2005, wartość projektu 2.1 mln zł; do�nansowanie z UE 1.4 mln zł.

11. Wymiana i uzupełnienie bazy sprzętowej SPZOZ ze środków EFRR, projekt współ�nansowany z EFRR w ramach 
Programu ZPORR, realizacja w latach 2004-2005, wartość całkowita projektu 1,9 mln zł, do�nansowanie z UE 1,5 mln zł.

12. Powiatowa Platforma Cyfrowa – Powiat Rawski, projekt współ�nansowany z EFRR w ramach ZPORR, termin reali-
zacji: lata 2005-2008, wartość projektu 500 tys. zł; do�nansowanie z UE 368 tys. zł.

13. Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w powiecie rawskim, projekt współ�nan-
sowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego, okres realizacji: 09.11.2004r. - 31.07.2005r., 09.11.2004r. - 30.11.2005r., do�nansowanie z UE - 700 tys. zł.

14. Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów 
wiejskich w roku szkolnym 2005/2006, projekt współ�nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, okres realizacji projektu: 24.06.2005r.- 
30.09.2006r., do�nansowanie z UE – 642 tys. zł.

15. Pierwszy Krok, projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej, współ�nansowany przez UE 
ze środków EFS w ramach SPO RZL, termin realizacji: 20.04.2005r. – 31.03.2006r., do�nansowanie z EFS 246 tys. zł, 
z Budżetu Państwa 93 tys. zł.

16. Aktywny powrót na rynek pracy, Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej, współ�-
nansowany przez UE ze środków EFS w ramach SPO RZL; termin realizacji: 20.04.2005r. - 31.03.2006r., do�nansowa-
nie z EFS 261 tys. zł, z Funduszu Pracy 93 tys. zł, koszt pracodawców 108 tys. zł.

17. Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Rawskim, pomocą objęto 350 
uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, w pierwszej transzy wypłacono na stypendia kwotę w wy-
sokości 139.792,02 zł, w drugiej wypłacono kwotę 135.971,23 zł Łącznie wypłacono na stypendia uczniowskie kwotę 
275.763,25 zł.

18. Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obsza-
rów wiejskich w roku szkolnym 2005/2006”, pomocą objęto 400 uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjal-
nych kończących się maturą, wartość całkowita projektu: 642.000 zł.

19. Nowa szansa dla Żaka, w latach 2005 - 2007 na stypendia dla studentów z terenu powiatu rawskiego pozyskano kwotę 
79.549. zł.

20. Jak skutecznie pomagać – cykl szkoleń kształtujących umiejętności diagnostyczno - terapeutyczne w pracy 
z dziećmi i młodzieżą z trudnościami szkolnymi, projekt realizowany był w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 
w Rawie Mazowieckiej, wartość całkowita projektu: 366.590,00 zł. 
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STAROSTWO POWIATOWE
W celu realizacji zadań nałożonych na powiat powołany został 

urząd - Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. Starostwo mie-
ści się w trzech budynkach w Rawie Mazowieckiej: przy Placu Wolno-
ści 1, ul. Kościuszki 5 oraz ul. Tomaszowskiej 8. 
Dla poprawy obsługi klienta w urzędzie, poczyniono wiele działań 
podnoszących jakość świadczonych usług administracyjnych, a wśród 
nich najważniejsze to:

• wdrożony w 2005 roku System Zarządzania Jakością ISO 
9001:2000;

• udział w akcji „Gospodarny Powiat”;
• udział w latach 2005 - 2008 w programie „Przejrzysta Polska”;
• informatyzacja urzędu (komputeryzacja stanowisk pracy, bu-

dowa sieci komputerowej LAN i WAN, wdrożony elektronicz-
ny obieg dokumentów);

• podnoszenie poziomu wykształcenia pracowników.
Wychodząc naprzeciw 
potrzebom społecznym 
wprowadzono zmiany 
w godzinach urzędowa-
nia. We wtorki wydłu-
żono czas pracy urzędu 
do godziny 1700.
Staramy się aby stro-
na internetowa urzędu 
www.powiatrawski.pl 
była narzędziem pro-
mocji adresowanym 
do szerokiego odbior-
cy, posiadała atrakcyj-
ną szatę gra�czną oraz 
stanowiła kompendium 
wiedzy o powiecie. 
Do dyspozycji zainte-
resowanych powiatem 
oraz urzędem oddali-

śmy stronę internetową biuletynu informacji publicznej www.bip.po-
wiatrawski.pl, na której oprócz wymaganych prawem informacji o po-
wiecie, władzach powiatu, podejmowanych decyzjach, staramy się za-
mieszczać jak najwięcej informacji przydatnych w załatwieniu sprawy 
w starostwie. 

OCHRONA ŚRODOWIS� I GOSPODAR� 
LEŚNA

W ciągu 10 lat istnienia powiatu rawskiego podejmowane były 
różne inicjatywy i działania związane z szeroko rozumianą ochroną 
środowiska, wynikające zarówno z obowiązujących przepisów pra-
wa, jak i z możliwości �nansowych powiatu. W pewnej części przed-
sięwzięcia tego rodzaju były i są realizowane przy udziale środków Po-
wiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na 
które składają się wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 
i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy 
Prawo ochrony środowiska i innych przepisów szczególnych, przeka-
zywane na rachunek powiatu przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Przez ten 10 letni okres ze środków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do�nansowane zosta-
ły prace i działania związane z powiększaniem terenów zielonych, za-
drzewianiem i pielęgnacją zadrzewień na terenie powiatu za kwotę 
121 707 zł. Finansowe wsparcie na realizację tych prac otrzymały m.in. 
samorządy gminne, Rawsko - Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa w Rawie Mazowieckiej, Rawskie Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego, Para�e Rzymsko - Katolickie w: Rawie Mazowieckiej, Sierz-
chowach, Boguszycach i Szczukach. Przy udziale środków PFOŚiGW 
na kwotę ok. 47 000 zł wykonano prace związane z pielęgnacją drzew 
w zabytkowych alejach wzdłuż dróg powiatowych, a obecnie dokony-
wane są nasadzenia uzupełniające zadrzewienia w ciągach dróg po-
wiatowych. Powiat wspiera inicjatywy i prowadzi działania związane 
z edukacją ekologiczną, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkol-
nej na różnych poziomach nauczania, od szkół podstawowych, po-
przez gimnazja, po szkoły ponadgimnazjalne. Za kwotę ok.16 000 zł 
zakupione zostały nagrody dla uczestników akcji i konkursów dotyczą-
cych ekologii organizowanych przez różne jednostki i podmioty. Co 
roku organizowana i �nansowana jest akcja Sprzątanie Świata, w któ-
rej bierze udział ok. 500 - 600 dzieci i młodzieży z jednostek oświa-
towych, dla których organem prowadzącym jest powiat rawski. W la-
tach 2002 -2004 w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem za-
grożeniom środowiska, za kwotę 44 550 zł z PFOŚiGW do�nansowa-
ne zostało doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Rawie Mazowieckiej w specjalistyczny sprzęt do samochodu 
bojowego oraz środki do likwidacji skażeń dla ratownictwa drogowe-
go. Gmina Biała Rawska w 2002r. otrzymała do�nansowane w wyso-
kości 20 000 zł na zakup prasy do belowania surowców oraz ładowar-
ki dla potrzeb składowiska w Rokszycach Nowych. W 2004 r. wykona-
ne zostało przyłącze kanalizacyjne do Domu Dziecka, z �nansowym 
wsparciem środkami PFOŚiGW w wysokości 18 500 zł. W ramach 
działań związanych z ochroną powietrza w latach 2003-2007 z udzia-
łem środków PFOŚiGW w kwocie kwotę 143 113 zł, prowadzone 
były prace termomodernizacyjne budynków starostwa przy Pl. Wol-
ności 1 i ul. Kościuszki 5, a w 2005 roku 8 000 zł przeznaczone zostało 
na termomodernizację budynku przychodni przy ul. Niepodległości. 
W ramach działań związanych z realizacją zadań służących gospodarce 
wodnej miasto Rawa Mazowiecka otrzymało do�nansowanie w wyso-
kości 20 000 zł na uporządkowanie koryta rzeki Rylki.

Od roku 1999 prowadzone były działania związane ze zwiększa-
niem powierzchni lasów na terenie powiatu rawskiego. W latach 1999 
- 2000 pozyskano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu wojewody 108 000 zł 
i dzięki tym środkom zalesionych zostało ponad 153 ha gruntów, a ze 
środków Funduszu Leśnego zalesiono 56 ha. W latach następnych, 
tj. 2001- 2007 powierzchnia lasów w powiecie rawskim zwiększyła 
się o ponad 184 ha. W roku 2002 w ramach przyznanego limitu zale-
sionych zostało ok. 55 ha gruntów zgodnie z ustawą z 8.06.2001r., tj. 
z wypłatą ekwiwalentu dla właścicieli lasów. Od 2003r., za prowadze-
nie uprawy leśnej, 26 rolników ma wypłacany ekwiwalent na ogólną 
kwotę ponad 105 000 zł rocznie. Ogółem w latach 1999-2007, z udzia-
łem różnych do�nansowań ze źródeł zewnętrznych, zalesionych zosta-
ło ponad 394 ha gruntów, co spowodowało zwiększenie wskaźnika le-
sistości z 10,65% w roku 1999, do 12,52% na koniec 2007r. Obecnie 
(wg danych na 31.12.2007r.) powierzchnia lasów w powiecie rawskim 
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wynosi 8096 ha, w tym 4200 ha- lasy państwowe, a 3896 ha to lasy nie 
stanowiące własności skarbu państwa. Dla tych ostatnich starosta jest 
organem sprawującym nadzór i z tego względu w latach 2001 - 2008 
pozyskując środki z WFOŚiGW, budżetu wojewody oraz PFOŚiGW 
w wysokości ok.116 000 zł, opracowane zostały plany urządzania lasów 
i inwentaryzacje stanu lasów.
W ramach posiadanych uprawnień wynikających z ustawy o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych oraz obowiązków nałożonych tą ustawą 
na starostę, w latach 2000 - 2002 pozyskano środki z terenowego Fun-
duszu Ochrony Gruntów będącego w dyspozycji Zarządu Wojewódz-
twa Łódzkiego, na wykonanie badań gleb na zawartość metali ciężkich 
wokół składowisk odpadów w Pukininie i Rokszycach Nowych oraz 
wzdłuż drogi krajowej nr 8 na odcinku Podlas – Jakubów- Babsk. W ro-
ku 2008 pozyskano środki w wysokości 35 000 zł z Funduszu Ochro-
ny Gruntów na zakup sprzętu informatycznego i pomiarowego dla po-
trzeb wydziału OŚRiL i GKiGG Starostwa Powiatowego oraz na wyko-
nanie zadania pn.: wykonanie i wpasowanie rastrów map glebowo - rol-
niczych w układ map ewidencyjnych z obszaru powiatu rawskiego. 

OŚWIATA, KULTU� I SPORT

Zgodnie z ustawą – przepisy wprowadzające reformę ustroju 
szkolnego, w 2002 roku przekształcono i powołano nowe typy szkół 
ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodow-
skiej - Curie w Rawie Mazowieckiej, trzy zespoły szkół: Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowiec-
kiej, Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. 
Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Białej Rawskiej oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wy-
chowawczy.
W każdym z wymienionych zespołów szkół funkcjonuje internat oraz 
Liceum Ogólnokształcące, Liceum Pro�lowane, Technika kształcące 
w różnorodnych kierunkach oraz Zasadnicze Szkoły Zawodowe.
Szkoły ponadgimnazjalne stale troszczą się o wprowadzanie nowych, 
atrakcyjnych i potrzebnych na rynku pracy kierunków kształcenia. 

Powiat Rawski prowadzi szkolnictwo specjalne w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Ra-
wie Mazowieckiej, gdzie działają: szkoła podstawowa specjalna dla 
upośledzonych w stopniu lekkim oraz umiarkowanym i znacznym, 
gimnazjum specjalne dla upośledzonych w stopniu lekkim oraz umiar-
kowanym i znacznym, szkoła zawodowa specjalna, szkoła przysposa-
biająca do pracy oraz placówka opiekuńczo – wychowawcza (internat). 
W 2007 roku w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 

powstał Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla uczniów przejawiają-
cych zaburzenia emocjonalne, takich którzy nie potra�ą funkcjonować 
w szkołach masowych oraz mających problemy rodzinne lub środowi-
skowe, wymagających wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym. 
Dzięki pomocy z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób 
Niepełnosprawnych, w ramach programu „Edukacja program pomo-
cy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”, placów-
ka zakupiła samochód Volkswagen Caravelle do przewozu osób niepeł-
nosprawnych.

Od początku istnienia powiat współpracuje z Powiatowym Szkol-
nym Związkiem Sportowym oraz Powiatowym Zrzeszeniem Ludowych 
Zespołów Sportowych. Corocznie organizowany jest Ogólnopolski Tur-
niej w Piłce Siatkowej Juniorek o Puchar Starosty Rawskiego, a od 2003 r. 
Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej Juniorów o Puchar Przewodniczą-
cego Rady Powiatu Rawskiego. 

Od 2003 roku powiat rawski jest członkiem Regionalnej Organizacji 
Turystycznej Województwa Łódzkiego oraz utworzony został Punkt Infor-
macji Turystycznej działający przy Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Sta-
rostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

Na przełomie sierpnia i września, każdego roku w innej gminie, od-

bywa się powiatowe święto plonów. Bogaty program imprez artystycznych 
i rekreacyjno – sportowych przygotowanych na ten dzień, występy kapel lu-
dowych i zespołów muzycznych, wystawy okolicznościowe, a także wystę-
py gwiazd sprawiają, że dożynki zawsze mają wyjątkową oprawę i rangę.

KOMUNI�CJA I DROGI
Powiat jest właścicielem 338 km dróg powiatowych, w tym ok. 

26 km w miastach: Rawa Mazowiecka oraz Biała Rawska. W większo-
ści są to drogi o nawierzchni bitumicznej - 271,155 km. 
Od stycznia 1999 do października roku 2008 nawierzchnią bitumiczną 
utwardzono 37 km dróg powiatowych. 
W latach 1999 - 2008 wykonano:

• inwestycje na drogach 38,13 km  13.734.650 zł
• odnowy dróg 69,91 km    7.020.215 zł
• chodniki   4,19 km      1.533.618 zł
• przebudowano na przepust uszkodzony 
    most w m. Wólka Strońska              58.521 zł

Na utrzymanie dróg w Białej Rawskiej i Rawie Mazowieckiej 
przeznaczono 2.500.000 zł.
Przez ten okres przebudowywano odcinki dróg: Biała Rawska - Babsk, 
Biała Rawska - Zakrzew, Wołacza - Rossocha, Biała Rawska - Nowe 
Miasto, Kaleń - Komorów, Skarbkowa - Lipna, Rosławowie - Pągów, 
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Rylsk – Zuski, Gołyń - Chrząszczew (przez wieś Chrząszczew), Teo-
dozjów - Wólka Lesiewska, Pągów -Rokszyce, Stolniki - Strzałki, 
Grzymkowice - Biała Wieś, Kłopoczyn - Mogielnica, Celinów - Szczu-
ki, Kazimierzów - Lesiew, Olszowa Wola - Żelazna, Lewin - Wólka 
Strońska, Sanogoszcz – Świnice.
Wybudowano drogę dojazdową do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej w Rawie Mazowieckiej (ul. Opoczyńska) - 1,04 km oraz dro-
gę do powiatowych terenów inwestycyjnych Rawskiej Strefy Przedsię-
biorczości (ul. Targowa) – 0,72 km, co pozwoliło na sprzedanie grun-
tów inwestycyjnych w tych strefach. Rozpoczęto budowę dróg we-
wnątrz ŁSSE - do FAM Cynkowanie Ogniowe i �rmy KINGSPAN.
Ponadto, odnawiano odcinki dróg: Biała Rawska - Nowe Miasto, Ka-
leń - Lubania, Biała Rawska - Chodnów, Stara Wieś - Szczuki, Rosocha 
- Janolin, Regnów - Rylsk, Gortatowice - Kuczyzna, Głuchówek - Sa-
nogoszcz, Przewodowie - Jelitów, Księża Wola - Boguszyce, Regnów 
- Lesiew, Cielądz - Sadkowice, Rylsk Duży –Rylsk, Grabice - Wisów-
ka, Pukinin - Sadkowice, Biała Rawska – Zo�ów - Rylsk, Wilcze Pięt-
ki -Czesławin, Chociw - Cielądz, Ossowice - Komorów, Grzymkowi-
ce - Biała Rawska, Rawa Mazowiecka - Wilkowice, Boguszyce - Soszy-
ce, Grabice - Stolniki.
Na pozostałych drogach powiatowych wykonywane są co roku nie-

zbędne remonty cząstkowe, a na drogach o nawierzchni gruntowej 
– 2 razy do roku pro�lowania równiarką.
Wykonano chodniki w Babsku, Starej Wojskiej, Regnowie, Sierzcho-
wach, Lubani ( wraz z kładką dla pieszych), Sadkowicach, Konopnicy, 
Cielądzu, Boguszycach.
W tym czasie pozyskano środki zewnętrzne na do�nansowanie inwe-

stycji drogowych:
• z subwencji ogólnej budżetu państwa (1999r., 2003r. – 2008r.) 

1.170.498 zł na drogę Biała Rawska-Babsk, Biała Rawska 
- Nowe Miasto, Rosławowie - Pągów, chodnik z kładką dla pie-
szych w Regnowie, Gołyń -Chrząszczew, Teodozjów – Wólka 
Lesiewska, Kaleń - Komorów;

• z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (2001r.) 
– 165.340 zł na drogę Lewin - Wólka Strońska;

• ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej – program 
SAPARD (2004r.) – 1.242.272 zł na drogi w miejscowości 
Lipna, Biała Rawska - Szwejki, Kaleń - Komorów;

• z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bu-
dżetu Państwa, na budowę drogi do Rawskiej Strefy Przed-
siębiorczości - ul. Targowa w Rawie Mazowieckiej (2005r.) 
– 3.775.351 zł;

• z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-

ki Wodnej na pielęgnację alei zabytkowych (lipowych) w Ży-
domicach, Babsku, Grzymkowicach (2007r.) - 61.652 zł;

• z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (2007r.) – 100.000 
zł – na I etap budowy drogi wewnątrz strefy;

• z �rmy KINGSPAN (2008r.) na budowę I etapu drogi dojaz-
dowej do terenów ŁSSE – 230.000 zł.

Ogółem środki zewnętrzne, pozyskane na prace drogowe, wynoszą: 
6.745.113 zł.

OPIE� SPOŁECZNA
W latach 2002 - 2003 został przeprowadzony remont Domu 

Dziecka w Rawie Mazowieckiej. Dokonano mo dernizacji kotłowni 
węglowej na olejową wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewa-
nia, ciepłej wody oraz wymianą okien. Została dobudowana świetli-
ca, która jest przeznaczona na zajęcia sportowe dla dzieci, odrabianie 
prac domowych oraz prowadzenie innych zajęć opiekuńczo - wycho-
wawczych z dziećmi i młodzieżą. Pomieszczenia po dawnym strychu 
zostały zaadaptowane na sypialnie dla dzieci, pokój dla dzieci chorych 
oraz administrację. Wygospodarowane zostało miejsce na kuchenkę 
oraz sanitariaty. 

W celu zapobiegania powstawaniu i pogłębianiu dysfunkcji ro-

dzin i osób z terenu powiatu rawskiego, będących o�arami przemo-
cy, w pomieszczeniach domu dziecka Domu Dziecka został utworzo-
ny Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK). Na Ośrodek wygospoda-
rowano kilka pomieszczeń, które zostały wyremontowane ze środków 
własnych powiatu, natomiast ze środków otrzymanych z Regional-
nego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zakupiono wyposażenie. 
OIK świadczy bezpłatne usługi o charakterze hotelowym, które są do-
stępne całą dobę. Od początku działalności do chwili obecnej pomoc 
i schronienie otrzymały 63 osoby.

Od 2003 roku organizowane są imprezy integracyjne pod ha-
słem „Wszystkie dzieci nasze są”, których celem jest zbliżenie wszyst-
kich dzieci, ich rodziców i opiekunów, wspólny udział w zabawach 
sportowych, taniec. Tradycyjnie spotkania te odbywają się w trzecią 
niedzielę września. Początkowo miejscem imprezy było boisko szkol-
ne przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie. 
Od 2005r. organizowana jest ona na nowo otwartej drodze powiato-
wej (ul. Targowej) oraz na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie 
Mazowieckiej.

W 2006r., w celu wspierania idei samorządności, ochrony in-
teresów oraz współdziałania na rzecz rozwoju gospodarczego i kul-
turalnego jednostek samorządowych ziemi rawskiej, powiat rawski 
wraz z gminami powiatu rawskiego, założył Samorządowe Stowarzy-
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szenie Rozwoju Ziemi Rawskiej. Pierwszą inicjatywą stowarzyszenia 
było utworzenie w Rawie Mazowieckiej Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
Warsztat swoją działalność rozpoczął 27.12.2006r. i objął opieką 23 
osoby niepełnosprawne. Stowarzyszenie ze środków PFRON do�nan-
sowało koszty adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na WTZ, a każ-
dego roku przekazuje środki na pokrycie kosztów jego działalności.

ZDROWIE
Jak wszystkie jednostki powiatowe w kra-

ju powiat rawski boryka się z problemami służby zdrowia. 
W celu zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej i umożliwienia mu realizacji misji, do której został utwo-
rzony, powiat w ciągu ostatniej dekady zaangażował ogromne środki �-
nansowe.

Począwszy od 1999r. do 2006r., SPZOZ kończył każdy rok obra-

chunkowy z ujemnym wynikiem �nansowym i nie był w stanie pokryć 
strat we własnym zakresie. Powiat, jako organ założycielski, czuł się zobo-
wiązany zapewnić jego dalsze nieprzerwane funkcjonowanie. W związ-
ku z tym Rada Powiatu Rawskiego podejmowała uchwały o pokryciu 
strat �nansowych ze środków własnych, na łączną kwotę prawie 3,8 mln 
zł. W celu podniesienia jakości usług świadczonych przez SPZOZ w Ra-
wie Mazowieckiej oraz rozszerzenia wachlarza możliwości udzielanych 
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym zwiększenia możliwości diagno-
stycznych i leczniczych, a także w celu polepszenia dostępności do badań 
i zabiegów na odpowiednim poziomie oraz ograniczenia terytorialnych 
dysproporcji w infrastrukturze ochrony zdrowia, powiat rawski zakupił 
dla zakładu nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. 
Tylko do końca 2003r. powiat wydatkował na ten cel kwotę 330 tys. zł, za 
którą zakupiono: fantom do samokontroli piersi, laparoskop, de�brylator, 
aparat do analizy jonów, kardiotokograf, łóżko porodowe, ssak elektrycz-
ny, pompę infuzyjną, respirator stacjonarny i autoklaw.
W latach 2004-2006, w ramach ZPORR, powiat realizował projekt „Wy-
miana i uzupełnienie bazy sprzętowej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej”, 
którego przedmiotem było wyposażenie jednostki w niezbędny dla pra-
widłowego funkcjonowania sprzęt (łączna kwota projektu 1877494 zł, 
w tym wkład własny powiatu ponad 469 tys. zł). 
W ramach realizacji projektu zakupiono wiele różnorodnego sprzętu me-
dycznego, w tym: autoklaw, aparat USG, gastro�beroskop i myjnię auto-
matyczną do endoskopów, aparat do narkozy, de�brylatory, urządzenia 

do sterylizacji, kolonoskop, łóżka szpitalne, itp.
Ponadto w 2007r., za kwotę 63 tys. zł, zakupiono ambulans sanitarny oraz 
urządzenie do suchego rozmrażania osocza.

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym w SPZOZ była adapta-
cja części pomieszczeń szpitalnych na potrzeby Ewakuacyjnej Izby Przy-
jęć, która została otwarta 9 października 2007 roku. Za kwotę ponad 983 
tys. zł powstały m.in.: sala resuscytacyjno-zabiegowa, pomieszczenie 
przygotowawcze dla personelu, węzeł sanitarny dla pacjentów, recepcja. 
Dokonano Również zakupów niezbędnych urządzeń. Na wyposażenia 
EIP w sprzęt i aparaturę medyczną oraz środki łączności SPZOZ otrzy-
mał środki �nansowe również z budżetu państwa w wysokości 460 tys. zł 
w ramach Programu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego. 
Równie istotną była termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo 
- Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej”, jej koszt w latach 2005 - 2007 
wyniósł 785 tys. zł

W latach 2000 - 2001 SPZOZ we współpracy z powiatem przygo-
tował i złożył wnioski o dotacje z budżetu państwa w ramach ministerial-
nego „Programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia” na dokończenie 
prac budowlanych budynku tlenoterapii, na odprawy i odszkodowania 
dla pracowników likwidowanych stanowisk pracy tzw. „szybka ścieżka”, 
na sprzęt i aparaturę medyczną, utworzenie oddziału opiekuńczo-leczni-
czego i pielęgnacyjno-opiekuńczego. SPZOZ w ramach tego Programu 
otrzymał środki �nansowe w wysokości 577.585 zł.

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła w 2003r. program naprawczy 
SPZOZ. Program ten był podstawą do złożenia przez SPZOZ wniosku 
o do�nansowanie z rezerwy celowej Ministra Zdrowia na odprawy i od-
szkodowania wypłacane pracownikom, których stanowiska pracy uległy 
bądź ulegają likwidacji. SPZOZ z tego programu otrzymał do�nansowa-
nie wysokości 485.450,81 zł.
Kolejny program wdrożony w latach 2005 - 2007 przyniósł korzyści 
w postaci umorzenia zobowiązań w wysokości 7,3 mln zł, zmniejszenia 
ogólnej kwoty zobowiązań o kolejne 3 mln zł oraz zmianę struktury zo-
bowiązań z krótkoterminowych na długoterminowe, rozłożone na 10 i 15 
lat, co skutkuje dwukrotnym zmniejszeniem kosztów obsługi zadłużenia.

Ponadto na realizację programu restrukturyzacji powiat rawski 
udzielił w ostatnich dwóch latach SPZOZ w Rawie Mazowieckiej po-
życzki z budżetu w wysokości 2,2 mln zł z przeznaczeniem na spłatę zo-
bowiązań publiczno - prawnych wobec ZUS oraz spłacił kredyt na kwotę 
w wysokości prawie 675 tys. zł.


