
Informacja z wykonania uchwał i decyzji Zarządu Powiatu Rawskiego oraz uchwał  Rady 
Powiatu za okres od 01.01.2014 – 31.12.2014r. 

 

Decyzje i uchwały Zarządu Powiatu 

Wydział Infrastruktury 

13.01.2014r.  

1 . Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie przetargów nieograniczonych na dostawę materiałów do 
remontów cząstkowych dróg powiatowych. 
- przygotowano SIWZ, oraz ogłoszono informację o przetargach w Biuletynie Zamówień 
Publicznych oraz na stronie Starostwa Powiatowego’’ 
 
2. Zarząd uzgodnił przyłącze kablowe energetyczne do budynku mieszkalnego w miejscowości 
Stare Byliny w pasie drogi powiatowej 4331E 
- przygotowano decyzję uzgadniającą lokalizację projektowanego kablowego przyłącza 
energetycznego w działkach nr ew. 120 i 60/4, stanowiących pas drogi powiatowej nr 4331E 
(Łochów) – Zarzecze do działki nr ew. 60/3 w m. Stare Byliny 
 
11.02.2014r.  

3. Zarząd zatwierdził wyniki przetargów nieograniczonych na dostawę materiałów do remontów 
cząstkowych dróg powiatowych. 
- ogłoszono wyniki ww. przetargów w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie Starostwa 
Powiatowego, oraz podpisano umowy z wykonawcami 
 
4. Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę części kanalizacji 
sanitarnej w ramach zadania Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce 
ewidencyjnej gruntów nr 307/11,307/12, 308/5, 308/6, 308/27, obręb nr 4 w Rawie Mazowieckiej 
przy ul.Targowej.  
-  przygotowano SIWZ, oraz ogłoszono informację o przetargach w Biuletynie Zamówień 

Publicznych oraz na stronie Starostwa Powiatowego 

04.03.2014r.  

5. Zarząd wyraził opinię pozytywną w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej drogi nr 6606W 
ul. Mszczonowska w Grójcu i zaliczenie  jej do kategorii dróg gminnych. 
- przygotowano pismo opiniujące zmianę kategorii drogi powiatowej 6606W i przesłano do Zarządu 
Powiatu w Grójcu 
 
14.04.2014r.  

6. Zarząd przyjął informację o przekazaniu przez Wójta Gminy Sadkowice dotacji w kwocie 129.000 
zł na remont drogi powiatowej 4129E Kaleń - Lubania . 
- przygotowano umowę  dotyczącą przyjęcia ww. dotacji  
 
7. Zarząd zaopiniował negatywnie możliwość parkowania pojazdów PKS Skierniewice Sp. z o.o. na 
zatoce postojowe j usytuowanej w ciągu drogi 4110E ul. Kolejowa w Rawie Maz. 
- przygotowano pismo odmowne w przedmiotowej sprawie i przesłano do PKS Skierniewice Sp. z 
o.o. 
 

 



21.05.2014r.  

8. Zarząd zatwierdził wyniki przetargu nieograniczonego na inwestycje pn. „Poprawa dostępności 
komunikacyjnej do drogi woj. Nr 725 - przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odc. Wólka 
Lesiewska - Ossa, remont drogi powiatowej nr 4105E na odc. Wólka Lesiewska – Rosławowice”. 
- ogłoszono wyniki ww. przetargów w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie Starostwa 
Powiatowego, oraz podpisano umowy z wykonawcami 
 
9. Zarząd wyraził opinię pozytywną dotyczącą zaliczenia do kategorii dróg gminnych ciągi dróg 
wewnętrznych oraz ich przebieg na trenie miasta Rawa Mazowiecka. 
- przygotowano pismo opiniujące zaliczenie do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrzne 
przebiegające na terenie miasta Rawa Mazowiecka i przesłano do Urzędu Miasta Rawa Maz. 
 
10.06.2014r.  

10. Zarząd zaakceptował projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych i zasad z nich korzystania  
- przygotowano  projekt uchwały Rady Powiatu określający przystanki komunikacyjne przy drogach 
powiatowych    
17.06.2014r.  

11. Zarząd zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń przychodni 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na potrzeby 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Maz. ul. Niepodległości 8   

- ogłoszono wyniki ww. przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie Starostwa 
Powiatowego, oraz podpisano umowy z wykonawcami 
11.07.2014r.  

12. Zarząd zapoznał się z  informacją dotyczącą przygotowywanych postępowań przetargowych 
dotyczących remontów dróg powiatowych 4101E Piekarowo – BiałaRawska o dł. 760mb, 4129E 
Kaleń – Lubania o dł. 1310mb, 4108E Wałowice – Wilkowice o dł. 950 mb oraz 4105E Rossocha – 
Zuski o dł. 330mb 
-  przygotowano SIWZ, oraz ogłoszono informację o przetargach w Biuletynie Zamówień 
Publicznych oraz na stronie Starostwa Powiatowego 
05.08.2014r.  

13. Zarząd unieważnił wyniki przetargu na remont dróg powiatowych 4101E Piekarowo – Biała 
Rawska 4129E Kaleń – Lubania, 4108E Wałowice – Wilkowice o dł. 950 mb oraz 4105E Rossocha – 
Zuski  
- przygotowano informacje o unieważnieniu postępowań dot. ww. przetargów i przesłano do 
zainteresowanych wykonawców, ponownie ogłoszono informację o przetargach w Biuletynie 
Zamówień Publicznych oraz na stronie Starostwa Powiatowego 
 
14. Zarząd  rozpatrzył wniosek w Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych w sprawie oznakowania 
pionowego dla oznakowania skrzyżowań dróg z koleją wąskotorową, w tym oznakowanie 
przejazdu kolejowego w ciągu drogi serwisowej DD-1 wzdłuż drogi S8 w Konopnicy. 
- przygotowano pismo w przedmiotowej sprawie oraz zakupiono znaki drogowe w celu 

oznakowania ww. przejazdu. 

 19.08.2014r.  

15. Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą awarii mostu w m. Żydomice w ciągu drogi 
powiatowej 4111E Wałowice – Konopnica 



-  zgłoszono ww szkodę do ubezpieczyciela oraz przygotowano pismo do Wójta Gminy Rawa 
Mazowiecka w sprawie udziału finansowego Gminy w naprawie mostu 
 
26.08.2014r. 

16. Zarząd unieważnił przetarg na remont dróg powiatowych 4101E Piekarowo – Biała Rawska 

4129E Kaleń – Lubania, 4108E Wałowice – Wilkowice o dł. 950 mb oraz 4105E Rossocha – Zuski  

- przygotowano informacje o unieważnieniu postępowań dot. ww. przetargów i przesłano do 

zainteresowanych wykonawców, ponownie ogłoszono informację o przetargach w Biuletynie 

Zamówień Publicznych oraz na stronie Starostwa Powiatowego 

14.09.2014r. 

17. Zarząd zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego dot. remontu dróg powiatowych 4108E 

Wałowice – Wilkowice, 4105E odc. Wołucza – Przewodowice 

- ogłoszono wyniki ww. przetargów w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie Starostwa 

Powiatowego, oraz podpisano umowy z wykonawcami 

18. Zarząd  wyraził zgodę na ogłoszenie przetargów nieograniczonych na zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych w sezonie 2014 / 2015 

-  przygotowano SIWZ, oraz ogłoszono informację o przetargach w Biuletynie Zamówień 

Publicznych oraz na stronie Starostwa Powiatowego 

19. Zarząd uzgodnił lokalizację przyłącza elektroenergetycznego kablowego do działki ew. nr 210 w 

m. Regnów. 

- przygotowana decyzję uzgadniającą lokalizacje nowobudowanego przyłącza 

elektroenergetycznego do dz. ew. nr 210 w m. Regnów 

4.11.2014r. 

20. Zarząd zatwierdził wynik w postępowaniu ofertowym dotyczącym przebudowy chodnika w 

ciągu drogi powiatowej 4110E Rawa Maz. – Dziurdzioły ul. Księże Domki w Rawie Maz.  

- ogłoszono informację o wyborze wykonawcy na stronie Starostwa Powiatowego oraz podpisano 

umowę z wykonawcą na realizację ww. zadania 

18.11.2014r. 

21. Zarząd zatwierdził wyniki przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych na ternie miasta Rawa Maz. 

- ogłoszono wyniki ww. przetargów w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie Starostwa 

Powiatowego, oraz podpisano umowę z wykonawcą 

Wydział Polityki Społecznej 

Oddział Zdrowia 



1.Uchwała Nr 443/2014 z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 268/2013 

Zarządu Powiatu Rawskiego dnia 21 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

-Uchwała została przesłana do Dyrektora SPZOZ. Został podpisany aneks do umowy pożyczki. 

2. Uchwała Nr 444/2014 z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 321/2013 

Zarządu Powiatu Rawskiego dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

-Uchwała została przesłana do Dyrektora SPZOZ. Został podpisany aneks do umowy pożyczki. 

3. Uchwała Nr 445/2014 z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 403/2014 

Zarządu Powiatu Rawskiego dnia 18 lipca maja 2014 roku w sprawie udzielenia pożyczki 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

- Uchwała została przesłana do Dyrektora SPZOZ. Został podpisany aneks do umowy pożyczki. 

4. Uchwała Nr 446/2014 z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 362/2014 

Zarządu Powiatu Rawskiego dnia 19 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pożyczki 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

- Uchwała została przesłana do Dyrektora SPZOZ. Został podpisany aneks do umowy pożyczki. 

5. Uchwała Nr 7/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej dwóch ambulansów 

sanitarnych 

-Uchwała została przesłana do wykonania Dyrektorowi SPZOZ. 

6. Uchwała Nr 11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej sprzętu i aparatury 

medycznej. 

- Uchwała została przesłana do wykonania Dyrektorowi SPZOZ. 

7. Uchwała Nr 12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych 

od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na kwotę 

200.000,00 zł z tytułu udzielonej przez Powiat Rawski pożyczki. 

- Uchwała została przesłana do Dyrektora SPZOZ. 

 Oddział Oświaty, Kultury i Sportu. 

1.Uchwała Nr 344/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie i realizację 

projektu. 

- Pan Radosław Kaźmierczak – dyrektor ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej otrzymał upoważnienie do 

podjęcia stosownych działań w celu realizacji projektu: ”Szkoła dla rynku pracy” realizowany ze 

środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uchwała została przesłana do realizacji 

dyrektorowi ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej 



2. Uchwała Nr 345/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Szkoła dla 

rynku pracy” w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika 

w Rawie Mazowieckiej. 

- Uchwała została przesłana do realizacji dyrektorowi ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej. 

3. Uchwała Nr 355/2014 z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz 

specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2014 w szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. 

- Uchwała została przesłana do realizacji dyrektorom szkół i placówek tj.: dyrektorowi ZSO w Rawie 

Mazowieckiej, dyrektorowi ZSP w Rawie Mazowieckiej, dyrektorowi ZSP w Białej Rawskiej, 

dyrektorowi ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej, dyrektorowi PPP w Rawie Mazowieckiej i 

dyrektorowi ZPS w Rawie mazowieckiej 

4. Uchwała Nr 356/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani 

Jolancie Popłońskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej do 

reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację 

projektu. 

- Pani Jolanta Popłońska – dyrektor ZSP w Białej Rawskiej, otrzymała upoważnienie do podjęcia 

stosownych działań w celu realizacji projektu: „Bialscy uczniowie na europejskim rynku pracy” 

realizowany z programu „Erasmus+”. Uchwała została przesłana do realizacji dyrektorowi ZSP w 

Białej Rawskiej 

5. Uchwała Nr 357/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani 

Jolancie Popłońskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej do 

reprezentowania Powiatu Rawskiego w postępowaniu o udzielenie dofinansowania 

przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. 

- Uchwała została przesłana do realizacji dyrektorowi ZSP w Białej Rawskiej 

6. Uchwała Nr 358/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani 

Jolancie Popłońskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej do 

reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku oraz realizację projektu. 

- Pani Jolanta Popłońska – dyrektor ZSP w Białej Rawskiej, otrzymała upoważnienie do podjęcia 

stosownych działań w celu realizacji projektu: „Szkoła dodatkowych możliwości” realizowany z 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uchwała została przesłana do realizacji dyrektorowi ZSP w 

Białej Rawskiej. 

7. Uchwała Nr 363/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 

Radosławowi Kaźmierczakowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i 

Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej do reprezentowania Powiatu 

Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu 

- Pan Radosław Kaźmierczak – dyrektor ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej otrzymał upoważnienie do 

podjęcia stosownych działań w celu realizacji projektu: ”Nasza szkoła w wymiarze europejskim” 

realizowany z programu „Erasmus+”. Uchwała została przesłana do realizacji dyrektorowi ZS-CEZiU 

w Rawie Mazowieckiej. 



8. Uchwała Nr 364/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 

Radosławowi Kaźmierczakowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i 

Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej do reprezentowania Powiatu 

Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu. 

- Pan Radosław Kaźmierczak – dyrektor ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej otrzymał upoważnienie do 

podjęcia stosownych działań w celu realizacji projektu: ”Z Europą na co dzień” realizowany z 

programu „Erasmus+”. Uchwała została przesłana do realizacji dyrektorowi ZS-CEZiU w Rawie 

Mazowieckiej, 

9. Uchwała Nr 365/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 

Arkadiuszowi Woszczykowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 

do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 

realizację projektu 

- Pan Arkadiusz Woszczyk – dyrektor ZSO w Rawie Mazowieckiej otrzymał upoważnienie do 

podjęcia stosownych działań w celu realizacji projektu: ”Poszerzanie kompetencji interkulturowych 

i umiejętności zarządzania projektami partnerskimi szansą na otwarcie i europejski rozwój szkoły” 

realizowany z programu „Erasmus+”. Uchwała została przesłana do realizacji dyrektorowi ZSO w 

Rawie Mazowieckiej. 

10. Uchwała Nr 366/2014 z dnia 25 marca 2014 r.w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu 

Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 

- Pan Radosław Kaźmierczak – dyrektor ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej otrzymał pełnomocnictwo 

do przeprowadzenia procedury i dokonania wyboru wykonawców/ dostawców usług oraz 

podpisania stosownych umów w celu realizacji  projektu : „Moja wymarzona ekopracownia w 

Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 

Mazowieckiej” realizowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Uchwała została przesłana do 

realizacji dyrektorowi ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej. 

11. Uchwała Nr 367/2014 z dnia 25 marca 2014 r.w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej 

- Pan Andrzej Romańczuk – dyrektor ZSP w Rawie Mazowieckiej otrzymał pełnomocnictwo do 

przeprowadzenia procedury i dokonania wyboru wykonawców/ dostawców usług oraz podpisania 

stosownych umów w celu realizacji  projektu : „Moja wymarzona ekopracownia w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej” realizowanego ze 

środków WFOŚiGW w Łodzi. Uchwała została przesłana do realizacji dyrektorowi ZSP w Rawie 

Mazowieckiej. 

12. Uchwała Nr 368/2014 z dnia 25 marca 2014 r.w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej. 

- Pan Arkadiusz Woszczyk – dyrektor ZSO w Rawie Mazowieckiej otrzymał pełnomocnictwo do 

przeprowadzenia procedury i dokonania wyboru wykonawców/ dostawców usług oraz podpisania 

stosownych umów w celu realizacji  projektu : „Moja wymarzona ekopracownia w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej” realizowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi. 

Uchwała została przesłana do realizacji dyrektorowi ZSO w Rawie Mazowieckiej 



13. Uchwała Nr 373/2014 z dnia 25 marca 2014 r.w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu 

Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 

- Pan Paweł Malik – dyrektor ZPS w Rawie Mazowieckiej otrzymał pełnomocnictwo do 

przeprowadzenia procedury i dokonania wyboru wykonawców/ dostawców usług oraz podpisania 

stosownych umów w celu realizacji  projektu : „Moja wymarzona ekopracownia w Zespole 

Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej” realizowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi. 

Uchwała została przesłana do realizacji dyrektorowi ZPS w Rawie Mazowieckiej. 

14. Uchwała Nr 397/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

- Skład komisji został powołany w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 

nauczyciela kontraktowego Pani Wioletty Machałowskiej – nauczyciela w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9. Postępowanie egzaminacyjne odbyło się w 

dniu 17 lipca 2014r. Nauczyciel zdał egzamin. 

15. Uchwała Nr 398/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

- Skład komisji został powołany w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 

nauczyciela kontraktowego Pani Anny Rzeźnickiej – nauczyciela w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9. Postępowanie egzaminacyjne odbyło się w 

dniu 17 lipca 2014r. Nauczyciel zdał egzamin. 

16. Uchwała Nr 399/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

- Skład komisji został powołany w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 

nauczyciela kontraktowego Pana Andrzeja Ziółkowskiego– nauczyciela w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9. Postępowanie egzaminacyjne odbyło się w 

dniu 17 lipca 2014r. Nauczyciel zdał egzamin. 

17. Uchwała Nr 400/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

- Skład komisji został powołany w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 

nauczyciela kontraktowego Pani Anny Segreckiej – nauczyciela w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14. Postępowanie egzaminacyjne odbyło 

się w dniu 17 lipca 2014r. Nauczyciel zdał egzamin. 

18. Uchwała Nr 401/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

- Skład komisji został powołany w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 

nauczyciela kontraktowego Pani Agnieszki Ruszkiewicz – Kocik – psychologa w Zespole Szkół –

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

Postępowanie egzaminacyjne odbyło się w dniu 17 lipca 2014r. Nauczyciel zdał egzamin. 

19. Uchwała Nr 410/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 



-Skład komisji został powołany w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 

nauczyciela kontraktowego Pani Kamili Cendrowicz– nauczyciela bibliotekarza w Zespole Placówek 

Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2. Postępowanie egzaminacyjne odbyło się w 

dniu 12 sierpnia 2014r. Nauczyciel zdał egzamin. 

20. Uchwała Nr 411/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

- Skład komisji został powołany w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 

nauczyciela kontraktowego Pani Moniki Działak – wychowawcy grup wychowawczych w Zespole 

Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2. Postępowanie egzaminacyjne 

odbyło się w dniu 12 sierpnia 2014r. Nauczyciel zdał egzamin. 

21. Uchwała Nr 412/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

- Skład komisji został powołany w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 

nauczyciela kontraktowego Pani Anety Mrówczyńskiej – nauczyciela w Zespole Placówek 

Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2. Postępowanie egzaminacyjne odbyło się w 

dniu 12 sierpnia 2014r. Nauczyciel zdał egzamin. 

22. Uchwała Nr 413/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

- Skład komisji został powołany w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 

nauczyciela kontraktowego Pani Anny Łukowskiej – wychowawcy grup wychowawczych w Zespole 

Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2. Postępowanie egzaminacyjne 

odbyło się w dniu 12 sierpnia 2014r. Nauczyciel zdał egzamin. 

23. Uchwała Nr 429/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji do 

zaproponowania nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. 

- Niniejszą uchwałą powołany został skład komisji do zaproponowania nagród Starosty Rawskiego 

dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Komisja proponuje kandydatów do nagrody 

zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XX/144/2012 Rady Powiatu 

Rawskiego z dnia  11 października 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

08.04.2014  

1. Zarząd wyraził zgodę na ustanowienie służebności przesyłu, za wynagrodzeniem,  na rzecz PGE 

Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w związku z planowaną dobudową  II toru linii energetycznej 

na działce nr  6/9 obr. 5 miasta Rawa Mazowiecka.  Uchwała Nr 377/2014 . 

 Przesłano wyciąg z operatu szacunkowego i projekt protokołu uzgodnień do PGE, celem 

podpisania. PGE wycofała się z planowanej inwestycji.  

W związku z tym zlecono rzeczoznawcy aktualizację operatu szacunkowego ustalającego wartość 

wynagrodzenia z tyt. służebności przesyłu na istniejącej linii. (dalej - wyciąg 187/2014 z dnia 

14.10.2014 roku). 



14.04.2014 r.  

2. Zarząd Powiatu utrzymał cenę działek położonych przy ul. Targowej, z roku 2013 i przeznaczył 

działki do sprzedaży. 

W dniu 15 lipca i 23 września 2014 r. odbyły się przetargi na sprzedaż  działek, z wynikiem 
negatywnym- nikt nie przystąpił do przetargu. 

21.05.2014  

3. Zarząd wyraził zgodę na ustanowienie służebności przesyłu, za wynagrodzeniem,  na rzecz PGE 

Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w związku z przebudowaną linią energetyczną przy ul. 

Targowej w Rawie Mazowieckiej na działkach nr 308/5, 307/7, 307/9, 307/11,307/12. Uchwała 

Nr 381/2014. 

Sporządzono dwa protokoły uzgodnień  - osobno na działkę 307/12 ze wszystkimi 

współwłaścicielami, oraz osobno dla działek 308/5,307/11, 307/7 i 307/9 (tu tylko powiat i PGE 

Dystrybucja).  Procedura zawieszona, z uwagi na konieczność uprzedniego przekazania 

własności infrastruktury na rzecz PGE przez Wydział Infrastruktury. 

4. Zarząd wyraził zgodę na ustanowienie służebności przesyłu, za wynagrodzeniem,  na rzecz 

RAWiK  Sp. z o.o.  z siedzibą w Rawie Mazowieckiej w związku z budową sieci wodno-

kanalizacyjnej  przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej, na działce 307/12. Uchwała Nr 

382/2014. 

Procedura zawieszona, z uwagi na konieczność uprzedniego przekazania własności sieci  Spółce 

RAWiK przez Wydział Infrastruktury. 

 5. Zarząd Powiatu zatwierdził  cenę działek w ŁSSE położonych przy ul. Opoczyńskiej. 

10.06.2014 r.  

6.Uchwała Zarządu Powiatu  Nr 389/2014 w sprawie przeznaczenia działek nr 48/1, 48/2, 549/4, 
3/21, 3/31, 3/34, 6/7 położonych w obrębie 4 i 5  Rawy Mazowieckiej do sprzedaży. 

W dniu 7 października 2014 r. odbył się przetarg na sprzedaż działek z wynikiem negatywnym- nikt 
nie przystąpił do przetargu. 

7.Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży udziałów w działce 3/16. 

05.08.2014  

8. Zarząd wyraził zgodę  na ustanowienie służebności przesyłu, za wynagrodzeniem,   na działce nr 

76 obr. 5 miasta Rawa Mazowiecka na rzecz  przedsiębiorców : a) Operatora Gazociągów 

przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z odcinkiem gazociągu 

wysokiego ciśnienia DN 400;  b)  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z. o o. z siedzibą w Warszawie, 

w związku z odcinkiem gazociągu niskiego ciśnienia DN 250.   Uchwała nr 414/2014.  

 Sporządzono dwa projekty protokołów uzgodnień, dla każdej firmy osobno. 

a) W odpowiedzi na przesłane dokumenty PSG  Sp. z o.o. odpowiedziała, iż nie jest właścicielem 

gazociągu GN250 i odesłała dokumenty.  Przesłano dokumenty do przedsiębiorcy Polskie 

Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA .  Firma odpowiedziała, iż jest właścicielem tego 

gazociągu, jednakże został on trwale wyłączony z eksploatacji  w roku 2007 i nie stanowi w 



związku z tym części składowej sieci, bowiem nie służy do przesyłu gazu. Służebność nie 

zostanie ustanowiona.  

 b) Przedsiębiorca GAS-System SA również zwrócił przesłane mu dokumenty i odmówił 

ustanowienia służebności przesyłu, mimo trzykrotnego wezwania, uzasadniając swoje 

stanowisko faktem że gazociąg budowany był w latach 1997-1998, kiedy właścicielem zarówno 

gruntu jak i ówczesnego przedsiębiorstwa  był Skarb Państwa. Działka nr 76 była wówczas 

oddana w zarząd  Zespołowi Szkół Rolniczych w Rawie Mazowieckiej, zaś odszkodowania 

zostały wypłacone na podstawie protokołów inwentaryzacji  ówczesnym właścicielom. Zdaniem 

radcy prawnego wniesienie powództwa do sądu o ustanowienie służebności przesyłu i 

odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości (od roku 2010, kiedy to GAS System 

SA nabyła gazociąg GN 400 od PGNiG) jest  obarczone ryzykiem przegrania procesu i 

poniesieniem jego kosztów. Sprawa do ponownego  rozważenia przez Zarząd w tym aspekcie.   

09.09.2014 

9. Zarząd Podjął uchwałę w sprawie umorzenia należności pieniężnych. Uchwał Nr 426/2014. 

- Umorzono należności 

14.10.2014  

10. Zarząd ustalił kwoty wynagrodzenia z tyt. służebności przesyłu  dla istniejącej linii 

energetycznej napowietrznej na działce nr  6/9 obr. 5 miasta Rawa Mazowiecka, położonej przy ul. 

Reymonta w Rawie Mazowieckiej na rzecz przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w 

Lublinie w wysokości 2822,61 zł. brutto wraz z kosztem operatu. 

 Przesłano wyciąg z operatu szacunkowego i projekt protokołu uzgodnień do PGE, celem 

podpisania. PGE przesłało informację, iż analizują dokumentację.  Procedura w toku.  

11. w dniu 1 października 2014 r. odbył się przetarg na sprzedaż działek nr  3/16, 3/22, 3/25, 3/23 z 
wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu. Zarząd zatwierdził wynik przetargu. 

12. Zarząd zdecydował o wygaszeniu użytkowania SPZOZ, części lokalu nr 1 przy ul. Niepodległości 
w Rawie Mazowieckiej i części lokalu w Białej Rawskiej. 

     12. stycznia 2015 r. w przetargu ustnym wyłoniono dzierżawcę działek nr 61/2, 63/2,126, Panią 
Anetę Włodarczyk. Zarząd zatwierdził wynik przetargu. 

12.11.2014  

13. Wniosek Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w terminie 14.11.2014 roku, na 

której zostanie przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia 

nieodpłatnej służebności gruntowej na działce  Nr 6/17 i 6/19 w Rawie Mazowieckiej.    

  Wycofano wniosek w dniu 13.11.2014 roku i podjęto Uchwałę Nr 451/2014 (dalej – wyciąg nr 

192).                                                              

 

13.11.2014  

14.  Zarząd wyraził zgodę na ustanowienie służebności gruntowej ( drogi koniecznej), za 

wynagrodzeniem,  na działce  Nr 6/17 i 6/19 w Rawie Mazowieckiej na rzecz firmy Kingspan 



Insulation sp. z o.o. oraz każdoczesnego właściciela nieruchomości władającej. Uchwała nr 

451/2014. 

Sprawa zakończona. Zawarto umowę w formie aktu notarialnego w dniu 27.11.2014 ( AN 

3142/2014). 

09.12.2014  

15. Zarząd wyraził zgodę na przyjęcie darowizny od Skarbu Państwa tj. działki nr 2, obr. 5 miasta 

Rawa Mazowiecka, celu publicznym na przedłużenie drogi powiatowej ul. Opoczyńskiej.  Uchwała 

Nr 1/2014. 

Otrzymano zgodę Wojewody Łódzkiego na dokonanie darowizny. Sprawa w toku- oczekuje na 

zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.   

 Wydział Środowiska , Architektury i Budownictwa 

Wydział przedkładał Zarządowi Powiatu Rawskiego sprawy związane z planowaniem i 
zagospodarowaniem przestrzennym. Każdy projekt nowopowstającego lub zmienianego planu 
zagospodarowania przestrzennego był dwukrotnie przedstawiany Zarządowi: 1) informacja o 
przystąpieniu do tworzenia lub zmiany planu – uwag nie było; 2) uzgodnienie projektu planu lub 
jego zmiany pod kontem odpowiednich zadań rządowych i samorządowych szczebla powiatowego 
- uzgodniono wszystkie, niektóre z uwagami. Uwagi dotyczyły przede wszystkim zapisów 
określających bezwarunkowe (niezależnie od szerokości działki budowlanej) dopuszczenie realizacji 
budynków mieszkalnych w odległości 1,5m od granicy działki oraz zapisów ustalających minimalną 
powierzchnię działki budowlanej dla zabudowy zagrodowej. 
W przypadku uzgodnień z uwagami przekazywano stanowisko Zarządu w formie postanowienia, w 
przypadku braku uwag odpowiedzi nie formułowano – milczące uzgodnienie (art.25 ust. 2 Ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

Wydział Budżetu i Finansów 

Wszystkie uchwały Zarządu i Rady Powiatu  zostały zrealizowane poprzez zmianę budżetu i zmianę 

planów finansowych. 

 
 

Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu Rawskiego     
                                                                                

Wydział Infrastruktury 
 
1. UCHWAŁA NR XXXVI/238/2014RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 24 
czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu 
rawskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków. 
- uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 25.07.2014r. 
pod pozycją nr 2887 i weszła w życie w dniu 08.08.2014r. 
2. UCHWAŁA NR XXXIX/251/2014 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 30 
października 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów 
usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze 
powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od usunięcia  
- uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 11.12.2014r. 
pod pozycją nr 4542 i weszła w życie w dniu 15.12.2014r. 
 



Wydział Polityki Społecznej. 

1.Uchwała Nr XXXIII/220/2014  z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

 Uchwała została przekazana przewodniczącemu Komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, który wszczął procedurę 

konkursową określoną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie 

sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą ( Dz.U. z 2012r. poz.182). Zostały ogłoszone 2 konkursy, które nie 

doprowadziły do wyboru kandydata na stanowisko objęte konkursem z powodu braku wymaganej 

liczby kandydatów. 

2. Uchwała Nr XXXIV/226/2014 z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXIII/220/2014 z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

Wprowadzone zostały zmiany określone uchwałą 

3. Uchwała Nr XXXVI/235/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXIII/220/2014  z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

Wprowadzone zostały zmiany określone uchwałą 

4. Uchwała Nr XXXIV/225/2014 z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę 

wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Rawie Mazowieckiej 

- Uchwała Nr XXIV/225/2014 z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę 

wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Rawie Mazowieckiej 

5. Uchwała Nr XXXVI/233/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały Nr XVII/123/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 22 

czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

Tekst jednolity Statutu został obwieszczony w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 roku poz.2815 i 

przekazany do SPZOZ w Rawie Mazowieckiej do stosowa 

6. Uchwała Nr XXXVI/234/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej 

- Uchwała została przekazana do SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, który przesłał ją wraz ze 

sprawozdaniem i opinią biegłego rewidenta do KRS, Urzędu Skarbowego i innych organów do 

przesłania którym jest zobowiązany przepisami prawa. 


