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Półmetek samorządu powiatowego V kadencji
Na początku grudnia 2014 roku Zarząd V Kadencji przedstawił planowane działania,
które opierać będą się o cztery priorytety. Wśród nich były: kwestia zagrożenia budową kopalni
odkrywkowej Poniec-Oczkowice-Krobia, dostosowanie Szpitala Powiatowego w Rawiczu do
wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, reorganizacja oświaty oraz
działalność inwestycyjna.
Jednym z kluczowych dokumentów było opracowanie i przygotowanie Strategii
Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016-2025. Dokument ten definiuje najważniejsze
przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Jest to też ważne ze względu
na wymogi wynikające z procedur ubiegania się ze środki z Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Strategia zawiera zarówno działania realizowane
w partnerstwach lokalnych jak i wychodzące ponad to. Jej przygotowanie poprzedził szereg
spotkań i konsultacji z udziałem samorządu, mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz
instytucji działających na terenie powiatu.

Obszar 1 - Zagrożenie kopalnią odkrywkową
Gdy w poprzedniej kadencji zaczęto poruszać temat kopalni, to spotkał się z oporem.
Tymczasem wreszcie głos samorządu, a co najważniejsze mieszkańców stał się słyszalny. W tej
sprawie od 2014 roku odbyło się kilkadziesiąt spotkań, zainteresowaliśmy sprawą wiele osób,
w tym samego Papieża Franciszka, Prezydenta Andrzeja Dudę, ministrów, głównego geologa
kraju i parlamentarzystów. Nasz sprzeciw słyszalny był nie tylko tutaj w regionie,
ale i w województwie i kraju. Nie było, nie ma i nie będzie naszej zgody na degradację tego
rolniczego terenu, przesiedlenia mieszkańców, likwidację gospodarstw rolnych i firm.
Z ekspertyzy przygotowanej na zlecenie Starostwa Powiatowego w Rawiczu jasno
wynika, że wydobycia węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce nie da się
w żaden sposób pogodzić z rozwojem rolnictwa oraz utrzymaniem stabilności przyrodniczej
ekosystemu.
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europarlamentarzystów. Przedstawiciele naszego regionu przekonywali posłów Parlamentu
Europejskiego, że realizacja inwestycji na złożu Oczkowice będzie miała fatalne skutki nie
tylko dla Wielkopolski, ale również dla kraju i całego kontynentu. Europosłowie już po raz
drugi zajmowali się petycją stowarzyszenia „Nasz Dom”.
Z inicjatywy Powiatu Rawickiego miało miejsce wyjazdowe posiedzenie trzech komisji
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Głównym tematem spotkania była ewentualna
budowa kopalni węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce na terenie
powiatów gostyńskiego oraz rawickiego. Uczestniczyli w nim radni wchodzący w skład
komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury
Technicznej oraz komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W programie spotkania znalazł
się również wykład prof. dr hab. Jana Przybyłka na temat "Wpływu odwodnienia odkrywki
węgla brunatnego na złożu Oczkowice na stosunki wodne". Zostały przedstawione również
prezentacje dra Benedykta Peplińskiego odnoszące się do potencjału rolnictwa i przetwórstwa
rolno-spożywczego południowo-zachodniej Wielkopolski oraz skutków ekonomicznych
ewentualnej budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na złożu Oczkowice. W trakcie
spotkania, podkreślone zostało, że Sejmik Województwa Wielkopolskiego, Uchwałą podjętą w
dniu 25 stycznia 2016 r., stanowczo sprzeciwia się budowie kopalni węgla brunatnego
na terenie obu powiatów, uznając i potwierdzając fakt, iż obszar objęty potencjalną odkrywką
jest obszarem wybitnej kultury rolnej.
Obecnie wspólnym osiągnięciem będzie planowane wyznaczenie na terenie powiatów:
rawickiego, gostyńskiego i krotoszyńskiego obszaru funkcjonalnego, charakteryzującego
się wysoką intensywnością produkcji rolniczej w skali regionalnej, które spełniają wszystkie
ustalone kryteria na poziomie minimum średniej wojewódzkiej. Jego wyznaczenie jest jednym
z etapów procedury sporządzania Planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
Może być jednym z kluczowych argumentów przeciwko budowie w naszym regionie
odkrywkowej kopalni węgla brunatnego.
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Obszar 2 – Dostosowanie szpitala
Strategicznym tematem jest kwestia szpitala i dostosowania placówki, do warunków
określonych przez Ministra Zdrowia. Zarząd V kadencji zlecił przygotowanie szczegółowej
koncepcji architektonicznej rozbudowy budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu.
Miała ona na celu jednoznaczne wykazanie listy zadań do realizacji w oparciu o istniejące
przepisy dotyczące placówek ochrony zdrowia. W wyniku tych prac specjaliści zaprojektowali
nowy budynek, który usytuowany ma być za istniejącym budynkiem administracji. W
inwestycji kluczowe są trzy kwestie - modernizacja dotychczasowego budynku głównego,
budowa łącznika oraz nowego skrzydła szpitala, a także doposażenie w odpowiedni sprzęt
medyczny.
Aktualnie praktycznie na ukończeniu jest proces zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego terenu szpitala. Przed nami wybór najkorzystniejszego dla powiatu sposobu
realizacji, czyli zlecenie przygotowania projektu budowlanego lub realizacja w trybie
„projektuj-buduj” oraz instrumentu finansowania inwestycji. Niewykluczone jest natomiast
etapowanie inwestycji. Inną ważną kwestią jest również kwota, po przetargu na wykonanie
zadania.
W temacie dostosowania szpitala odbył się szereg spotkań, rozmowy prowadzone były
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim,
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z parlamentarzystami.
Innym ważnym zadaniem, które realizowane było równocześnie to udział Szpitala
Powiatowego w Rawiczu w projekcie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne
umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci
wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Celem projektu
jest wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia
elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych oraz stworzenie
regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych
wytworzonych

przez

uczestników

projektu.

Projekt
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Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie
2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Uczestnikami projektu są podmioty lecznicze
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- szpitale powiatowe, wojewódzkie, miejskie - z terenu województwa wielkopolskiego.
Wszystkie szpitale powiatowe z terenu woj. wielkopolskiego zadeklarowały chęć uczestnictwa
w projekcie. Ponadto wolę udziału w projekcie wyraziły 4 poznańskie podmioty lecznicze
(miejskie).
Szpital Powiatowy w Rawiczu przygotowuje się do realizacji Rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu
jej przetwarzania. Przepisy zakładają, że od 1 sierpnia 2017 roku w każdej placówce
medycznej, przychodni, klinice, gabinecie prywatnym, NZOZ, oraz każdym innym podmiocie
medycznym, dokumentacje medyczną będzie można prowadzić wyłącznie w formie
elektronicznej. Elektroniczna dokumentacja medyczna będzie jedyną formą dokumentacji
medycznej od 1 stycznia 2018 roku. W Szpitalu Powiatowym w Rawiczu dysponujemy
już oprogramowaniem, które umożliwia gromadzenie danych niezbędnych do wytworzenia
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Obecnie „największe zasilenie danymi” następuje w
oddziale AiIT oraz ZOL. Jeszcze w miesiącu grudniu zasilane kolejnymi danymi będą oddziały
pediatryczny i ginekologiczno-położniczy. Na początku roku, po zakupie sprzętu
komputerowego, dojdą oddziały chirurgiczny oraz wewnętrzny.
W tej kadencji wiele zmieniło się w samym funkcjonowaniu szpitala. Do tych
najważniejszych należy zaliczyć:
- zakończenie inwestycji pn. „Centrum Rehabilitacji, tj. przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania sali gimnastycznej na poradnię rehabilitacyjną z salą dydaktycznogimnastyczną”
- zmiany na stanowiskach: wiceprezesa, dyrektora do spraw medycznych, dyrektora do spraw
pielęgniarstwa, kierowników oddziałów ginekologiczno-położniczego oraz wewnętrznego.
- przeniesienie świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej tzw. „wieczorynki”
do budynku pogotowia w pomieszczeniach po poradni dermatologicznej
- zmiana zasad przyjmowania pacjentów w Izbie Przyjęć - wprowadzono procedury
medyczne, które stosuje się w medycynie ratunkowej, każdy pacjent kwalifikowany będzie
przez personel na podstawie ustalonych objawów
- wprowadzenie nowych zabiegów: leczenia nietrzymania moczu i zespołu pęcherza nad
reaktywnego przy użyciu toksyny botulinowej, termolezja, resekcja wątroby
- rozpoczęcie funkcjonowania centralnej rejestratorni
- wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych z przeznaczeniem dla osób
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niepełnosprawnych
- nawiązanie współpracy z Gminami Jemielno i Wąsosz w zakresie świadczenia usług dla
mieszkańców w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu
- wydanie specjalnego informatora dla mieszkańców regionu o usługach medycznych
świadczonych w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu
- planowane zmiany w rejestracji i przyjęciach pacjentów w Poradni Chirurgicznej (przejęcie
zarządzania poradnią przez szpital)

Obszar 3 – Oświata
Najważniejszą i najtrudniejszą decyzją w historii samorządu powiatowego była
reorganizacja oświaty. Jestem przekonany, że podjęte działania były niezbędne. Cieszy fakt, że
odbyło się to w sposób odpowiedzialny i niebudzący zastrzeżeń organów nadzoru
- Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Wojewody Wielkopolskiego.
W trakcie konsultacji ze środowiskiem uczniów, radami rodziców, nauczycieli
i pracowników administracyjno-obsługowych, radnymi rady powiatu przedstawiona została
szczegółowa analiza, z której wynikały problemy poszczególnych szkół oraz poradni. Ze sporą
liczbą z nich, dzięki dobrej współpracy różnych środowisk i zaangażowania, udało się uporać:
I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu:
- brak wielofunkcyjnego boiska sportowego (zrealizowane)
- spora ilość wolnych pomieszczeń do zagospodarowania (zrealizowane)
Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu:
- brak wystarczającej ilości sal lekcyjnych oraz pracowni zawodowych (zrealizowane)
- brak wielofunkcyjnego boiska sportowego, fatalny stan budynków warsztatowych (w
przygotowaniu)
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie:
- zbyt duża ilość pomieszczeń w stosunku do liczby uczniów (w trakcie realizacji)
- brak wielofunkcyjnego boiska sportowego
- niedoinwestowane pracownie zawodowe
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu:
- brak pełnego dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych (w trakcie
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realizacji)
- sala sportowa oraz jej zaplecze wymagające znacznych nakładów inwestycyjnych
(zrealizowane)
- brak nowoczesnego sprzętu diagnostycznego (częściowo zrealizowane)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu:
- fatalny stan techniczny całego budynku, brak odpowiednich warunków do zapewnienia
dyskrecji i komfortu uczniów oraz rodziców (zrealizowane)
W 2016 roku rozpoczęły się oczekiwane od lat remonty i nowe budowy. Wśród tych
największych należy wyróżnić budowę boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum
Ogólnokształcącym, remont sali sportowej i montaż windy w Zespole Szkół im. Jana Pawła II,
budowę instalacji przeciwpożarowej w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu. Przygotowano
także projekt kompleksowego zagospodarowania terenu, który zakłada budowę boiska
wielofunkcyjnego, budowę sal dydaktycznych oraz stworzenie od podstaw nowych
warsztatów, które pozwolą młodzieży kształcić się na najwyższym poziomie. Tylko w 2016
roku na remonty i doposażenia szkół przeznaczonych zostało 1,5 mln zł. Wykaz inwestycji w
szkołach zamieszczono w następnym dziale.
Wprowadzono także specjalne nagrody starosty dla najaktywniejszych i osiągających
różne sukcesy uczniów szkół dla których Powiat Rawicki jest organem prowadzącym. Są one
doskonałym uzupełnieniem stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Bardzo
ważnym wydarzeniem było również wręczenie sztandaru Zespołowi Szkół im. Jana Pawła II,
który obchodziła 30-lecie działalności. Z kolei I Liceum Ogólnokształcące osiągnęło jeden
z najwyższych w byłym województwie leszczyńskim wskaźnik zdawalności matur, a dzięki
temu stała się partnerem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jednym z elementów działań wspierających oświatę jest kampania promocyjna szkół
pn. „#WybieramLokalnie”. Ma ona na celu promowanie przez uczniów, nauczycieli,
absolwentów, a także znane osoby w regionie szkół ponadgimnazjalnych dla których Powiat
Rawicki jest organem prowadzącym. Przedsięwzięcie realizowane było na kilku płaszczyznach
- serwisie społecznościowym Facebook, mediach, wydawanych własnych materiałach oraz
przedsięwzięciach realizowanych na terenie szkół, powiatu oraz regionu.
Podstawowym elementem były zdjęcia publikowane w internecie i mediach opatrzone
hasłem „#WybieramLokalnie” oraz nazwy szkoły do której dana osoba uczęszczała.
Największe nasilenie działań ma miejsce w okresie od marca do czerwca. W pierwszy roku
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nadesłano 302 zdjęcia, a rok później galerię zasiliło kolejnych 179 fotografii. Wśród osób, które
włączyły się do akcji byli samorządowcy (między innymi: starosta, wicestarosta, członkowie
zarządu, byli starostowie II i III kadencji, wiceburmistrz Rawicza), dyrektorzy szkół i szefowie
instytucji gminnych i powiatowych oraz pracownicy samorządowi, nauczyciele, uczniowie,
rodzice, a także osoby prywatne wśród których byli strażacy, harcerze i sportowcy. Wybór
głównego miejsca prowadzenia kampanii nie był przypadkowy, bowiem to właśnie w mediach
społecznościowych młodzież spędza sporo swojego czasu.
W ramach akcji prowadzony był szereg innych działań, tj. organizacja Dni Otwartych
w szkołach, organizacja dowozu uczniów na Dzień Otwarty, publikacje materiałów w mediach
oraz internecie. Starostwo Powiatowe w Rawiczu dwukrotnie wydało specjalne wydanie
czasopisma „Orędownik Samorządowy” w większości poświęconego ofercie szkół i poradni.
Wydano również ulotki reklamowe, które dystrybuowano poprzez media, wolontariuszy,
szkoły i wśród klientów Starostwa. Trafiły one m.in. do czytelników lokalnej gazety, a także
bezpośrednio do gimnazjalistów z terenu powiatu rawickiego oraz gmin Żmigród, Poniec,
Wąsosz. Innymi elementami były m.in.: materiały filmowe, spoty reklamowe, wspólny taniec
poloneza przez maturzystów, infolinia edukacyjna, porady doradców zawodowych
i psychologów, plakaty, targi edukacyjne. W mediach i internecie w ciągu dwóch lat pojawiło
się kilkaset „wzmianek” dotyczących akcji „WybieramLokalnie”, związanych z ofertą,
rekrutacją i informacjami ze szkół. Zasięg postów publikowanych na Facebooku w szczytowym
czasie kampanii był na poziomie kilkudziesięciu tysięcy internautów.
Efektem kampanii „WybieramLokalnie” było zatrzymanie utrzymującego się
negatywnego trendu związanego z wybieraniem przez absolwentów szkół poza Rawiczem
i Bojanowem, co obrazuje tabela poniżej.
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Tabela - Rekrutacja do szkółponadgimnazjalnych
odrokuszkolnego2012/13 do 2016/17

Rok szkolny

Liczbauczniówkończą
cychgimnazja

Liczbuczniówprzyjętych Liczbuczniówprzyjętyc
do
h do
szkółponadgimnazjalnych szkółponadgimnazjalny
z gimnazjówpowiatu
ch
z gimnazjów z
pozapowiatu

Ogółemprzyjęci

2012/13

672

356 (52,97%)

80

436

2013/14

683

370 ( 54,17%)

58

428

2014/15

648

339 (52,31%)

60

399

2015/16

576

356 (61,81%)

42

398

2016/17

598

345 (57,69%)

53

398

Obszar 4 – Inwestycje, środki zewnętrzne
Mimo bardzo ograniczonych możliwości finansowych od początku kadencji udało się
zrealizować szereg mniejszych i większych inwestycji. W przypadku dróg i ulic na uwagę
zasługuje fakt, współpracy Powiatu Rawickiego z poszczególnymi gminami. Dzięki
partnerstwom w 2017 roku realizowane będą inwestycje w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Powiat Rawicki do tej pory był jedynym samorządem w Wielkopolsce,
który przez ostatnie lata nie korzystał ze środków w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych oraz rezerwy w puli Ministerstwa Finansów. Ostatnie tego typu
wnioski złożono odpowiednio w 2008 i 2011 roku. Obecnie wykorzystywane są wszystkie tego
typu możliwości w ramach zleconych, przygotowanych i aktualnych projektów.
Ważne było reaktywowanie programu pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych
zawierających azbest na terenie Powiatu Rawickiego”, którego beneficjentami są osoby
indywidualne, a w szczególności rolnicy, jednostki sektora finansów publicznych będące
gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
i stowarzyszenia ogrodowe. W 2015 i 2016 roku zrealizowano 207 wniosków, co pozwoliło na
utylizację ponad 551 ton azbestu. Ponadto powiat pomógł również w likwidacji azbestu
z terenu gospodarstw w Roszkówku i Ostrobudkach - dotkniętych skutkami pożarów.
Wszystko dzięki bardzo dobrej współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Powiat Rawicki aktywnie włączył się w pozyskiwanie funduszy także w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Do tej pory
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pieniądze unijne trafiły m.in. do Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie i Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Łącznie to ponad 7,7 mln zł. W kolejce na
rozpatrzenie czekają wnioski szkół dla których powiat rawicki jest organem prowadzącym,
Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu oraz Starostwa Powiatowego.

Informacja o złożonych wnioskach unijnych i krajowych
Całkowita wartość
projektu
850 613,63 zł

Wartość
dofinansowania
798 488,63 zł

„Edukacyjna równość”

521 707,50 zł

482 507,50 zł

„Zawodowcy z
Rawicza”

901 238,40 zł

810 650,40 zł

Nazwa projektu
„Moja szkoła - moja
przyszłość”

Opis
Wniosek złożony w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1
Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu
kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu
do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie
8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.
Projekt zakłada podniesienie kompetencji i wiedzy
uczniów oraz nauczycieli, w tym także uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi m.in. poprzez
organizację zajęć wyrównawczych dla uczniów,
przeprowadzenie projektów edukacyjnych z
matematyki, geografii, przyrody, chemii i języka
angielskiego dla uczniów, podniesienie kwalifikacji
nauczycieli przez udział w specjalistycznych
kursach uzupełniających oraz zakup wyposażenia
specjalistycznej pracowni geograficznej
i języków obcych dla I Liceum Ogólnokształcącego
w Rawiczu oraz pomocy dydaktycznych i
specjalistycznego sprzętu.
Status: oczekiwanie na wyniki
Wniosek złożony w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1
Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu
kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu
do edukacji przedszkolne i szkolnej, Poddziałanie
8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.
Głównym celem projektu jest wyrównanie szans
edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych
Gimnazjum Specjalnego w Rawiczu poprzez
doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt, pomoce
dydaktyczne, realizację zajęć rozwijających
kompetencje kluczowe, zajęć dydaktycznowychowawczych.
Status: oczekiwanie na wyniki
Wniosek złożony w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3
Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i
szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe
młodzieży – tryb konkursowy.
Projekt dot. zwiększenia szans zatrudnieniowych
uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu.
Obejmuje m.in. organizację praktyk zawodowych
u lokalnych przedsiębiorców, przeprowadzenie
kursów zawodowych oraz zwiększenie kompetencji
nauczycieli poprzez odbycie studiów
podyplomowych i kursów doskonalących,
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„Tworzenie,
modernizacja
i aktualizacja rejestrów
publicznych oraz
standardowych
opracowań
kartograficznych
i tematycznych
gromadzonych
w Starostwie
Powiatowym
w Rawiczu oraz ich
udostępnianie za
pomocą e-usług”

2 742 586,32 zł

2 331 198,36 zł

„Razem przeciw
wykluczeniu”

1 022 835,32 zł

867 410,02 zł

,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 4910P
Poniec – Rawicz, na
odcinku Łaszczyn –
wiadukt DK36”

2 176 674,24 zł

1 377 207 zł
(63,63%)

,,Budowa infrastruktury
rowerowej jako
alternatywny sposób
komunikacji w ramach
realizacji Planu
Gospodarki
Niskoemisyjnej na
obszarze powiatu
rawickiego”
„Wyposażenie
środowisk
informatycznych
wojewódzkich,
powiatowych i
miejskich podmiotów
leczniczych
w narzędzia
informatyczne
umożliwiające
wdrożenie
Elektronicznej
Dokumentacji
Medycznej oraz
stworzenie sieci

21 758 030,02 zł

17.637.897,37
zł

Kwota
dofinansowania
obejmuje 85 %
kosztów
kwalifikowanych
Projektu. Lider
Projektu
(Województwo
Wielkopolskie) wraz
z Partnerami
obowiązani są do
pokrycia co najmniej
15% kosztów
kwalifikowanych
Projektu oraz całości

-

wyposażenie pracowni logistyki w nowoczesny
sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Status: brak dofinansowania
Wniosek złożony w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo
informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych
usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja
geodezyjnych rejestrów publicznych.
Projekt będzie polegał na rozbudowie systemów
teleinformatycznych z możliwością świadczenia eusług oraz na dostosowaniu geodezyjnych
referencyjnych rejestrów publicznych do przepisów
prawa i doprowadzeniu do ich wzajemnego
dopełniania się i zgodnego współdziałania. Projekt
obejmuje również zakup sprzętu informatycznego i
oprogramowania narzędziowego.
Status: uzyskano dofinansowanie
Wniosek złożony został w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty
pozakonkursowe realizowane przez jednostki
samorządu terytorialnego. Projekt ma na celu
zwiększenie dostępu do usług społecznych w
zakresie wsparcia rodziny systemu pieczy zastępczej
oraz usług opiekuńczych
i asystenckich. Pomocą mają zostać objęte osoby
niesamodzielne, w szczególności ze względu na
podeszły wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, ich
opiekunowie faktyczni rodziny zastępcze i dzieci
umieszczone
w rodzinie zastępczej oraz rodziny dysfunkcyjne.
Status: uzyskane dofinansowanie
Wniosek został złożony w ramach Poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii” objęte
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Status: brak dofinansowania
Wniosek został złożony w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś
Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.3. Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska,
Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze
transportu miejskiego.Projekt realizowany będzie w
partnerstwie z Gminą Rawicz i Gminą Pakosław.
Status: oceniony pozytywnie, brak wystarczających
środków w alokacji (złożone odwołanie)
Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo
Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych
usług publicznych. Celem projektu jest m.in.
wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług
elektronicznych w środowiskach IT podmiotów
leczniczych i regionalnych usług elektronicznych
korzystających z usług lokalnych, wyposażenie
uczestników projektu w zasoby infrastruktury
sprzętowego i programowego przetwarzania danych
umożliwiające wytwarzanie i udostępnianie usług
elektronicznych.
Status: projekt systemowy, w trakcie kompletowania
dokumentów
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kosztów
niekwalifikowalnych
. Ostateczna wartość
Projektu, a tym
samym ostateczny
poziom
dofinansowania
ustalony zostanie po
zrealizowaniu
wszystkich
zamówień objętych
Projektem.
18 800 zł

15 500 zł

Zakup dofinansowany został z Ministerstwa
Zdrowia w ramach Programu POLKARD
Status: uzyskano dofinansowanie

w 2014 r.
2 893 600 zł

Projekt
systemowy

„Kadry na miarę
przyszłości”
Projekt realizowany od
01.01.2012 r. do
30.06.2015 r.

203 017,33

143 803,94 zł

„Aktywizacja osób
młodych pozostających
bez pracy
w powiecie rawickim
(I)”
Okres realizacji:
01.05.2015 r. –
31.12.2015 r.

1 448 900 zł

Dofinansowanie
projektu:
- ze środków
wspólnotowych
1 221 132,92 zł.
- z wkładu
krajowego
227 767,08 zł.

„Aktywizacja
zawodowa osób
bezrobotnych i
poszukujących pracy w
powiecie rawickim (I)”
Okres realizacji:
01.08.2015 r. –
31.12.2015 r.

777 500 zł

Dofinansowanie
projektu:
- ze środków
wspólnotowych
660 900 zł
- z wkładu
krajowego
116 600 zł

Projekt realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI,
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do
zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności
zawodowej osób bezrobotnych. Uczestnikami
projektu były osoby bezrobotne znajdujące się w
szczególnej sytuacji na rynku pracy. Projekt
obejmował m.in. poradnictwo zawodowe, staże,
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz
dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.
Projekt realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI,
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałanie 6.1.2. Celem głównym projektu było
wzmocnienie potencjału usług
i instrumentów rynku pracy Powiatowego Urzędu
Pracy w Rawiczu. W ramach projektu realizowano
m.in. różnego rodzaju szkolenia, studia licencjackie,
magisterskie, podyplomowe.
Projekt realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER),
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających
bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie
1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Celem projektu było zwiększenie
możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku
życia pozostających bez pracy w powiecie rawickim
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Projekt obejmował: poradnictwo zawodowe,
pośrednictwo pracy, szkolenia, staże.
Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś
Priorytetowa 6, Rynek Pracy, Działanie 6.1
Aktywizacja Zawodowa osób bezrobotnych i
poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe.
Jego celem było zwiększenie możliwości
zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia
zarejestrowanych w PUP w Rawiczu. Projekt

wymiany danych
między podmiotami
leczniczymi samorządu
województwa”

„Zakup zestawu do
diagnostyki
kardiologicznej
przeznaczony dla
oddziałów
wewnętrznych
obejmujący
elektrokardiograf,
pulsoksymetr oraz
zestaw do 24godzinnego
monitorowania
ciśnienia tętniczego”
„Powrót – readaptacja
zawodowa osób w
szczególnej sytuacji na
rynku pracy”
Projekt systemowy
realizowany
od 2008 r.
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„Aktywizacja osób
młodych pozostających
bez pracy
w powiecie rawickim
II”
Okres realizacji:
01.01.2016 r. –
31.03.2017 r.

Łącznie:
1 552 222,40 zł
2016 r. –
1 539 222,40 zł
2017 r. 13 000 zł

„Aktywizacja
zawodowa osób
bezrobotnych i
poszukujących pracy w
powiecie rawickim II”
Okres realizacji:
01.01.2016 r. –
31.03.2017 r.

Łącznie: 791 524,55
zł
2016 r. – 783 724,55
zł
2017 r. – 7 800 zł

Dofinansowanie
projektu:
- ze środków
wspólnotowych
– 672 795,87 zł
- z wkładu
krajowego –
118 728,68 zł

„Przebudowa istniejącej
drogi powiatowej nr
4910P na odcinku od
wiaduktu DK 36 do
ronda Biały Orzeł w
Rawiczu”

Łączna wartość
projektu:
7.609.686,28 zł

Dofinansowanie
projektu:
5.611.768,26 zł

Przebudowa drogi
powiatowej nr 4910P
Poniec – Rawicz na
odcinku ŁaszczynWiadukt DK 36
Przebudowa drogi
powiatowej nr 5532P w
miejscowości Rawicz
na odcinku od Ronda
Sarnowskiego im.
Jerzego Zelka do

Łączna wartość
projektu:
2.089.567,63 zł

Dofinansowanie
projektu:
1.038.783 zł

Łączna wartość
projektu:
1.469.980,23

Dofinansowanie
projektu:
734.990 zł

obejmował m.in. poradnictwo zawodowe, szkolenia,
staże, wyposażenie stanowiska pracy.
Projekt realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER),
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających
bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie
1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie
możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku
życia pozostających bez pracy w powiecie rawickim
zarejestrowanych w PUP w Rawiczu. W ramach
projektu przewidziano m.in. poradnictwo
zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, staże.
Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś
Priorytetowa 6, Rynek Pracy, Działanie 6.1
Aktywizacja Zawodowa osób bezrobotnych i
poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe.
Jego celem jest zwiększenie możliwości
zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia
zarejestrowanych w PUP w Rawiczu, pozostających
bez pracy, typu: długotrwale bezrobotni, kobiety,
niepełnosprawni, o niskich kwalifikacjach, w wieku
50 lat i więcej. W ramach projektu realizowane będą
m.in. poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
szkolenia, wyposażenie stanowiska pracy,
przyznanie jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej.
Projekt złożony w ramach WRPO podziałanie 5.1.2.
Przedsięwzięcie obejmuje: - korektę geometrii
poziomej i pionowej istniejącej drogi powiatowej, w
tym istniejących skrzyżowań z drogą powiatową, wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni o
nawierzchni bitumicznej, - poszerzenie istniejącej
jezdni drogi powiatowej do uzyskania szerokości
5.50m na odcinku szlakowym i 6.0m na odcinku
miejskim, - wykorzystanie fragmentu istniejącej
jezdni drogi powiatowej dla obsługi komunikacji
autobusowej, pieszej i rowerowej, - częściową
likwidację i przebudowę rowów odwadniających
biegnących wzdłuż drogi powiatowej, - wykonanie
przepustów pod zjazdami i pod drogą powiatową, wykonanie poboczy na odcinku szlakowym, budowę ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy
rondem Biały Orzeł a wiaduktem DK 36, - budowę i
przebudowę chodników, - przebudowę zjazdów i
dojść pieszych do posesji, - wykonanie zieleńców,
- budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz
drenażu, wylotów do rowu odwadniającego z
kanalizacji deszczowej, - budowę oświetlenia
hybrydowego (solarno-wiatrowego) przejścia dla
pieszych oraz przejazdu rowerowego w okolicy
wiaduktu z DK 36.
Status wniosku: w trakcie oceny
Projekt złożony w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na
lata 2016-2019
Status wniosku: po pozytywnej ocenie formalnej,
oczekiwanie na listę rankingową
Projekt złożony w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na
lata 2016-2019
Status wniosku: po pozytywnej ocenie formalnej,
oczekiwanie na listę rankingową
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skrzyżowania z ulicą
Elizy Orzeszkowej

Pozostałe wnioski o dofinansowania
Beneficjent: Dom Pomocy Społecznje w Pakówce
Nazwa Programu:Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących
w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Tytuł projektu: „Dostępność do rehabilitacji poprzez zakup i montaż windy dla osób
niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce”.
Całkowita wartość projektu: 131 436,06 zł, wartość dofinansowania: 65 718,00 zł
Okres realizacji: 05.2016-09.2016.

Beneficjent: Powiat Rawicki
Nazwa Programu:Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, „Program
wyrównywania różnic między regionami III 2016r. W obszarze "B" likwidacja barier
w urzędach, placówkach edukacyjnych środowiskowych domach samopomocy w zakresie
umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania”.
Tytuł projektu: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu o dźwig
osobowy”.
Całkowita wartość projektu:392 128,53 zł, wartość dofinansowania:81 688,00 zł
Okres realizacji:28.10.2016 - 31.03.2017.
Ponadto w jednostkach organizacyjnych Powiatu Rawickiego realizowane są również projekty,
których Beneficjentami są poszczególne placówki:

1. Program Fundacji Banku Zachodniego WBK - projekt w ramach Banku Aktywnej
Młodzieży pt. „Z mechatroniką za pan brat”. Głównym celem projektu jest nauka
programowania przy wykorzystaniu uproszczonego języka Arduino. Projektem zostaną
objęci uczniowie klas I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, którzy wykazują
zainteresowanie

kierunkami

politechnicznymi

tj.:

mechatroniką,

automatyką,

informatyką, robotyką. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Bank
Ambitnej Młodzieży” w wysokości 8 500 zł, w kosztach będzie partycypowała również
Rada Rodziców przy I LO. Będzie on realizowany od grudnia 2016 r. do maja 2017 r.
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2. Program Wymiany Polsko-Niemieckiej. Dotacje z Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży. Dofinansowanie w wysokości 11 076,00 zł. (wrzesień 2014 - 2880,00 zł,
luty 2015 - 4200,00 zł, czerwiec 2016 - 3936,00 zł). Udział w międzynarodowym
projekcie rozwija osobowośći kompetencje międzykulturowe i językowe młodych
ludzi. Służy wzajemnemu zrozumieniu, przezwyciężaniu uprzedzeń oraz wspiera
odpowiedzialność za kształtowanie przyszłości wspólnej Europy.
3. Zespół Szkół Zawodowych realizuje projekt pn. ERASMUS+ Polska edukacja plus
europejska praktyka początkiem kariery zawodowej. Całkowita wartość projektu
126 586 EURO Wartość dofinansowania 80% 101 268,80 EURO Okres realizacji 201506-01 do 2017-05-31.

Do sukcesów należy zaliczyć współpracę powiatu oraz wszystkich gmin w zakresie zakupu
pojazdu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce oraz wsparcia Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie utworzenia bazy Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego w okolicy Ostrowa Wielkopolskiego. Starostwo dofinansowało
również Komendę Powiatową Policji w Rawiczu w zakresie zakupu nowego radiowozu i
rowerów oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.
Powiat Rawicki bardzo mocno angażował się w sprawy związane z melioracją. Współpraca
z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu oddział rejonowy w
Lesznie zaowocowała licznymi przedsięwzięciami na terenach poszczególnych gmin, w tym:
odbudowa dwustronnych wałów na Masłówce (gm. Rawicz), renowacja zbiornika małej
retencji w Pakosławiu, regulacja i obwałowanie rzeki Orli oraz rozpoczęcie przygotowań do
rozbudowy Balatonu w Miejskiej Górce. Nieocenione były również prace wykonane w
sąsiedztwie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie.

Inwestycje zrealizowane w 2015 roku
- przebudowa drogi Nr 5505P ul. Sienkiewicza w Rawiczu -730 433,62 zł (Gmina Rawicz
partycypowała w 50 % wartości inwestycji)
- przebudowa drogi Nr 4910P Poniec - Rawicz na odcinku Łaszczyn - Wiadukt DK 36 –
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosło 69 987,00 zł
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- przebudowa drogi-chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy
na odcinku Zielona Wieś - Wydawy wyniosła 294 487,09 zł (Gmina Rawicz partycypowała
w 50 % wartości inwestycji),
- przebudowa drogi powiatowej nr 5492P Osiek - Pomocno w km 0+369-0+660 w zakresie
odwodnienia wyniosła 104 380,11 zł, (Gmina Pakosław partycypowała w 50 % wartości
inwestycji).
- Przebudowa drogi Zmysłowo-Szurkowo - wartość wykonanych robót przez prywatnego
inwestora: ok. 120 tys. zł
- zakupiono samochód osobowy (Fiat Panda) za 35 976,63 zł oraz stację meteorologiczną
za 5 498,10 zł
- Dofinansowano zakup materiałów remontowych oraz prac remontowych Komendy
Powiatowej Policji w Rawiczu na kwotę 10 000,00 zł oraz dofinansowano zakup służbowego
oznakowanego samochodu terenowego dla komendy w kwocie 41 751,88 zł.
- z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
otrzymała 115.214,62 zł na przebudowę placu manewrowego przed budynkiem komendy.
Powiat dofinansował w kwocie 33.314,62 zł.
- zakupiono klimatyzator do pomieszczenia, w którym znajduje się serwer obsługujący
łączność radiotelefoniczną i teleinformatyczną na potrzeby Państwowego Ratownictwa
Medycznego i zarządzania kryzysowego w kwocie 5 781,00 zł
- Wykonanie projektu montażu urządzeń przeciwpożarowych w Zespole Szkół im. Jana Pawła
II w Rawiczu - 2 500,00 zł
- modernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu polegająca na
I etapie utworzenia pracowni gastronomicznej i obsługi konsumenta spełniających standardy
kształcenia zawodowego - 458 628,06 zł
- modernizacja budynku dydaktycznego polegająca na II etapie utworzenia pracowni
gastronomicznej i obsługi konsumenta spełniających standardy kształcenia zawodowego wykonanie wyniosło 172 815,00 zł
- projekt montażu urządzeń przeciwpożarowych oraz symulację ewakuacji i rozwoju pożaru
wraz z opracowaniem ekspertyzy technicznej – 17 500 zł
- ZSPT wykonano w kwocie 13 400,00 zł przebudowę przyłącza energetycznego dla budynku
sali gimnastycznej
- w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu zwiększono wartość udziałów o 300 000,00 zł
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- wniesienie 2 udziałów do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu na
kwotę 20 000,00 zł
- w DPS Osiek Z wydatków majątkowych zakupiono 2 szt. zmywarek na łączną kwotę 9 938,40
zł.
- dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu zakupiono serwer wraz
z oprogramowaniem za kwotę 4 994,85 zł
- dotacja dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Rawiczu wyniosła 25 000,00 zł
na zagospodarowanie terenu polegającym m.in. na utworzeniu parku uzdrowiskowego, placu
do terapii zajęciowej, placu na rehabilitację fizyczną.
- wykonanie poszerzenia drogi wraz z odwodnieniem w m. Sowiny (49.588,68 zł)
- naprawa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Szymanowo (39.062,62 zł)
- przebudowa chodnika w m. Dębno Polskie (35 898,71 zł)
- przebudowa chodnika ul. Przyjemskiego w Rawiczu (91 888,56 zł)
- utwardzenie zjazdu na drogę gminną w m. Żołędnica (10 752,84 zł),
- remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu (338 995,08 zł),
- remont poddasza i dachu budynku dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu
(246 793,73 zł)
- wykonanie remontu dachu budynku Pałacu Domu Pomocy Społecznej w Osieku (190 860,67
zł). Powiat otrzymał dofinansowanie wysokości 80% od Wojewody Wielkopolskiego, tj. 190
000,00 zł. Po rozliczeniu wszystkich kosztów dofinansowanie wyniosło 152 688,54 zł.

Inwestycje zrealizowane w 2016 roku
- Przebudowa przepustu płytowo-kamiennego na przepust jednootworowy z rur stalowych
o średnicy 140 cm w ciągu drogi Nr 5476P w miejscowości Trzebosz - wartość zadania 116.300
zł (55.038 zł pozyskano z rezerwy celowej Ministerstwa Finansów)
- Przebudowa chodnika w m. Kawcze droga Nr 5478P Golina Wielka-Miejska Górka - wartość
zadania 117.544,24 zł (Gmina Bojanowo partycypowała w 50% wartości inwestycji)
- Przebudowa chodnika w m. Gołaszyn droga Nr 5475P Borszyn Wielki-Gołaszyn - wartość
zadania 69.868,27 zł (Gmina Bojanowo partycypowała w 50% wartości inwestycji)
- Przebudowa nawierzchni i podbudowy drogi powiatowej Nr 5494P Dłoń-Paradów - wartość
inwestycji 108.314 zł (54.157 zł pozyskano z rezerwy celowej Ministerstwa Finansów)
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- Przebudowa drogi powiatowej Nr 5532P w miejscowości Rawicz na odcinku
od Ronda im. Jerzego Zelka do skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej – przygotowanie
projektu, wartość zadania 24.600 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka-Wydawy w zakresie odwodnienia
w miejscowości Wydawy - wartość inwestycji 274.838,92 zł (Gmina Rawicz partycypowała w
50% wartości inwestycji)
- Przebudowa drogi nr 5484P w miejscowości Słupia Kapitulna od km 7+035 do km 7+285 na
długości 250 m - wartość inwestycji 40.000 zł
- Przebudowa drogi Nr 5486P w miejscowości Zielona Wieś od km 8+565 do km 8+815 na
długości 250 m - wartość inwestycji 79.765,50 zł (Gmina Rawicz dofinansowała w kwocie
39.000 zł)
- Przebudowa chodnika w m. Gołaszyn droga Nr 5475P od km 0+000 do km 0+110 - wartość
inwestycji 29.061,76 zł (Gmina Bojanowo partycypowała w 50% wartości inwestycji)
- Przebudowa chodnika w m. Kawcze droga Nr 5478P Golina Wielka-Miejska Górka od km
5+668 do km 5+773 strona prawa – wartość inwestycji 42.454 zł (wartość dofinansowania z
Gminy Bojanowo wyniosła 11.227 zł)
- Zakup zamiatarki dla Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu - wartość inwestycji 29.073 zł
- Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu - wartość
inwestycji 32.939 zł
- zakup kserokopiarki dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu - wartość inwestycji 5.412 zł
- Zakup programu komputerowego służącego wspólnym rozliczeniom podatku VAT na
potrzeby Starostwa Powiatowego w Rawiczu – wartość inwestycji 5.105 zł
- Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego: aparatów ochrony dróg oddechowych,
wentylatora oraz podestu–wartość 27.616 zł
- Dofinansowanie zakupu sprzętu kontrolno-pomiarowego oraz ćwiczebnego sprzętu
medycznego dla Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu - wartość 8.875 zł
- Wniesienie 3 udziałów do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu
o wartości 30.000 zł
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- Budowa instalacji do usuwania dymu z klatki schodowej w budynku Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Rawiczu - wartość 20.203 zł
- Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu o dźwig osobowy – wartość
inwestycji 394.531 zł (dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych wyniosło 81.688 zł)
- Wykonanie projektu na boisko wielofunkcyjne przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu
- wartość zadania 18.081 zł
- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu wartość inwestycji 560.000 zł (wartość dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki 274.500 zł)
- Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o koncepcję zagospodarowania terenu
Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu - wartość 99.532 zł
- Budowa sieci elektrycznej w budynku A-etap I - wartość inwestycji 46.401 zł
- Wykonanie instalacji oddymiania-ekspertyza ppoż. w Zespole Szkół PrzyrodniczoTechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie - wartość zadania 7.000 zł
- Podwyższenie kapitału zakładowego - Szpital Powiatowy w Rawiczu sp. z o.o. - wartość
500.000 zł
- Zakup dwóch kotłów miałowych na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały
Dworek” w Łaszczynie – wartość inwestycji 26.000 zł
- Zakup ogrodzenia wokół wyremontowanego stawu oraz przy wjeździe do Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie – wartość inwestycji 18.800 zł
- Dostępność do rehabilitacji poprzez zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych
w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce - wartość inwestycji 131.436,065 zł (wysokość
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
65.718 zł)
- Zakup pralki przemysłowej, dwóch suszarek przemysłowych oraz ciągnika ogrodniczego dla
Domu Pomocy Społecznej w Pakówce - wartość inwestycji 38.577 zł
- Montaż monitoringu wraz z osprzętem w Domu Pomocy Społecznej w Osieku – wartość
inwestycji 8.000 zł
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- Zakup urządzenia do zwalczania bakterii legionelli dla Domu Pomocy Społecznej w Osieku
- wartość inwestycji 7.000 zł
- Zakup dwóch łóżek do mycia chorych w Domu Pomocy Społecznej w Osieku – wartość
inwestycji 12.000 zł
- Dofinansowanie zakupu pojazdów przeznaczonych na potrzeby Warsztatów Terapii
Zajęciowej – wartość inwestycji 140.000 zł (dotacje z gmin i PFRON 115.000 zł)
- Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu – wartość
inwestycji 40.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec-Rawicz, odcinek od Wiaduktu DK 36
do Ronda Biały Orzeł w Rawiczu - wartość zadania w 2016 roku wyniosła 124.230 zł
(Dofinansowano 33.386 zł z Rezerwy Celowej Ministerstwa Finansów)
- Budowa instalacji do usuwania dymu z klatki schodowej w budynku A i C w Zespole Szkół
Zawodowych w Rawiczu - wartość zadania 55.178 zł
- ,,Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach
realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” - 448.121 zł
z przeznaczeniem na studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy oraz projekt
(uzyskano dofinansowanie od Gminy Pakosław i Gminy Rawicz).
- Zrealizowano kolejny etap remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Rawiczu - kwota 65.000 zł
- Remont dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - kwota 50.000
zł oraz wymiana okien w budynkach dydaktycznych - kwota 31.280 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Osieku przeprowadza remonty pomieszczeń mające na celu
zwiększenie ilości miejsc dla pensjonariuszy – 36.000 zł
- Zarząd Powiatu pozyskał dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały Dworek” 60.000
zł od Fundacji Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda z przeznaczeniem na remont
pomieszczeń. Powiat Rawicki przekazał kolejne 60.000 zł na ten cel (umowa ma zostać
podpisana wkrótce).
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Plany na rok 2017 i 2018
Zarząd Powiatu Rawickiego zamierza w dalszym ciągu realizować swoje założenia
w kluczowych obszarach. Niezbędnym narzędziem do realizacji tych zamierzeń jest
pozyskiwanie środków zewnętrznych - zarówno krajowych jak i europejskich.
Zakładamy, że rozpoczniemy w tej kadencji proces kompleksowej modernizacji
Szpitala Powiatowego w Rawiczu i dostosowania go do wymogów ministerstwa zdrowia,
a także planowanych przez państwo zmian w ochronie zdrowia. Do tego dochodzi wdrożenie
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, a jako kluczowe jest określane również
zakontraktowanie świadczeń w Centrum Rehabilitacji, czego do tej pory, mimo wielu starań,
nie udało się zapewnić.
Zamierzamy realizować kolejne ważne dla mieszkańców inwestycje drogowe, w tym
największą jaka jest modernizacja drogi Rawicz-Łaszczyn. Ważnym elementem modernizacji
dróg i ulic będzie ścisła współpraca z gminami, a także współuczestnictwo w dostępnych
programach finansujących zadania takich jak: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019,
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny i inne.
Inwestycje w których partnerem jest Powiat Rawicki realizowane w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich:
- Gmina Pakosław - Przebudowa drogi gminnej nr 822003P łączącej Golejewko, Ostrobudki i
Baranowo - część miejscowości Góreczki Wielkie. Wartość inwestycji: 3.015.548,34 zł.
Partnerstwo Powiatu Rawickiego: Droga powiatowa nr 5484P Rawicz-Dubin na odcinku
Chojno-Golejewko
- Gmina Miejska Górka - Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie, ul. Nowa. Wartość
inwestycji:

441.082,78

zł.

Partnerstwo

Powiatu

Rawickiego:

Droga

powiatowa

nr 5483P Miejska Górka-Chojno w miejscowości Dąbrowa
- Gmina Rawicz - Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową
infrastruktury technicznej. Wartość inwestycji: 2.653.230,95 zł. Partnerstwo Powiatu
Rawickiego: Droga powiatowa nr 5501P - ul. Rawicka
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- Gmina Bojanowo - Przebudowa drogi gminnej nr 816006P Zaborowice - Trzebosz. Wartość
inwestycji: 2.147.822,84 zł. Partnerstwo Powiatu Rawickiego: Droga powiatowa nr 5476P
Gołaszyn-Borszyn Wielki w miejscowości Trzebosz.
W kwestii oświaty kluczowymi są: systematyczne podnoszenie poziomów nauczania
we wszystkich szkołach, zwiększenie naborów do klas pierwszych oraz inwestowanie w rozwój
bazy edukacyjno-sportowej. Zarząd zamierza rozpocząć budowę boiska i kompleksową
przebudowę Zespołu Szkół Zawodowych, szkoły która jest największą w naszym powiecie.
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