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Trzynaście projektów, 50 tys. złotych do wydania – rozpoczęło się głosowanie na pomysły
mieszkańców zgłoszone do powiatowego budżetu obywatelskiego. Zwycięskie wnioski
zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.
Na realizację pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego w kasie powiatu
zaplanowano 50 tys. złotych. Prawie wszyscy, którzy zdecydowali się na przelanie swoich pomysłów
na papier oszacowali, że ich projekty warte są ok. 10 tys. złotych. To maksymalna kwota, jaką
zgodnie z regulaminem można przeznaczyć na realizację jednego wniosku.
Po ocenie formalnej i odwołaniach do głosowania zakwalifikowano ostatecznie 13 projektów:
1. Zakup stołu do zabiegów przeprowadzonych w pracowni endoskopii umożliwiający jednocześnie
transport chorych
2. Zakup dwóch kardiomonitorów do szpitala
3. Zakup i montaż wraz z przyłączem elektrycznym jednoramiennego szlabanu parkingowego przy

szpitalu wraz z budką parkingowego
4. Dofinansowanie remontu korytarza głównego (parter) budynku głównego szpitala
5. Dofinansowanie prac remontowo-malarskich korytarza oraz dwóch gabinetów pediatrycznych
przeznaczonych dla dzieci zdrowych i chorych w przychodni przy ul. Niepodległości
6. Zakup siedzisk stadionowych dla kibiców na boisko sportowe w Białej Rawskiej
7. Zapobieganie zaburzeniom depresyjnym u dzieci i młodzieży
8. Utworzenie plenerowej siłowni przy LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej
9. Zakup urządzenia AED – przenośnego defibrylatora
10. Malowanie oznakowania poziomego na drodze Rawa Mazowiecka-Boguszyce
11. Program wczesnego wykrywania zmian nowotworowych jelita grubego
12. Zatoka autobusowa przy przystanku w Dziurdziołach (gm. Rawa Mazowiecka)
13. Zakup oraz montaż budek lęgowych dla małych oraz średnich ptaków oraz nietoperzy na
terenach powiatu rawskiego
Głosowanie rozpoczęło się w czwartek (12.09) i potrwa do 12 października.
Każdy mieszkaniec powiatu rawskiego może oddać tylko jeden głos na wybrany projekt. Jeśli
zagłosuje na więcej niż jedno zadanie wszystkie oddane przez niego głosy zostaną uznane za
nieważne.
Mieszkańcy mają do wyboru trzy sposoby głosowania. Można oddać głos wypełniając kartę i
wrzucając ją do urny. Karty i urna znajdują się w holu na parterze głównego budynku starostwa (pl.
Wolności 1). Można też zagłosować elektronicznie na stronie powiatu. Trzecią opcją jest wysłanie
skanu papierowej karty na adres: starostwo@powiatrawski.pl
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