Informacja z pracy Zarządu Powiatu Rawskiego od 30.12.2014 do 30.01.2015
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył pięć posiedzeń:

30.12.2014 r.
1) Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż sprzętu i
aparatury medycznej przez SP ZOZ.
2) Podjął uchwałę w sprawie umorzenia należności pieniężnych od SP ZOZ
na kwotę 200.000 zł z tytułu udzielonej przez powiat pożyczki.
3) Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu i zmian w planach
finansowych na 2014 rok.
9.01.2015 rok
1) Podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do projektu budżetu
powiatu na 2015 rok
2) Podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla powiatu rawskiego.
13 stycznia 2015 roku.
1) Zapoznał się z wnioskiem w sprawie lokalizacji kablowej sieci
elektroenergetycznej niskiego napięcia w działce nr ewidencyjny 50, w
obrębie nr 29 Turobowice, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr
4118E Pukinin –Mogielnica (Wydział przygotuje szczegółowa analizę) .
2) Rozpatrzył wniosek, Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ul. Niepodległości 8,
wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy
dyrektora ds. lecznictwa.
3) Zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ul.
Niepodległości 8.
4) Uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla gminy Regnów, fragmenty wsi: Annosław, Kazimierzów Podskarbice
Królewskie, Podskarbice Szlacheckie, Regnów i Sowidół z uwagami :
określenia minimalnej powierzchni działki budowlanej, usytuowania
budynków przy granicy lub odsunięcia się od granicy).
5) Zatwierdził rozstrzygnięcie przetargu na dzierżawę gruntów przy ul.
Osada Dolna w Rawie Mazowieckiej ( 16.000 zł za 23 ha)
6) Przyjął Plan pracy Zarządu Powiatu na 2015 rok.

7) Rozpatrzy pozytywnie wnioski Dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej ( obóz
sportowy-5.000 zł) oraz Dyrektora Zespołu Placówek specjalnych (ferie w
siodle – 1.800 zł)
20 stycznia 2015 roku.
1) Przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Rawski za 2014 rok.
2) Zapoznał się z informacją o działalności Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku w 2014 roku.
3) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania radnych
do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
4) Zatwierdził Harmonogram pracy aptek na luty i marzec 2015 roku.
5) Przyjął propozycje porządku IV Sesji Rady Powiatu.
27.01.2014 roku
1) Zapoznał się z Kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych na 2015r
2) Rozpatrzył projekt umowy na korzystanie z basenu przez młodzież szkół
podległych powiatowi.

