Informacja z pracy Zarządu Powiatu Rawskiego w okresie od
31.01.2015 r. do 27.02.2015 roku

17 lutego 2015 roku.
1) Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie
Popłońskiej w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację
projektu pn. „bialscy technicy na europejskim rynku pracy”. Projekt będzie
realizowany z Programu „Erasmus+”
2) Podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
dofinansowania opłat oraz specjalności i form
dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015 w
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski.

dofinansowania form
maksymalnej kwoty
kształcenia, na które
szkołach i placówkach

3) Przyjął propozycje porządku V Sesji Rady Powiatu Rawskiego.
4) Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie 2015 roku.
5)

Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu
Rawskiego na 2015 rok.

10 lutego 2015 roku.
1) Wyraził zgodę na ogłoszenie przetargów nieograniczonych oraz zapytania
ofertowego na:
a) przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych,
b) przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności
do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg
powiatowych w powiecie rawski”,
c) zapytania ofertowego na zamówienia do 30 000 Euro na dostawę materiałów
do remontów dróg powiatowych :
- dostawę emulsji asfaltowej w ilości 70Mg,
- dostawę grysów w ilości 800Mg (400 Mg frakcji 2/5, 400Mg frakcji 5/8),
- dostawę masy mineralno – asfaltowej na zimno w ilości 100Mg,
- dostawę masy mineralno – asfaltowej z otaczarki (na gorąco) w ilości 50Mg.
2) Rozpatrzył prośbę na wyrażenie zgody na prawo korzystania, do celów
dojazdowych z działki nr ewidencyjny 121/4 w obrębie nr 56 Żurawia gmina
Biała Rawska, stanowiącej współwłasność Powiatu Rawskiego i Województwa
Łódzkiego (droga dojazdowa do obwodu drogowego)..

3) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia 3-letniego
Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych
w Rawie Mazowieckiej ul.
Zwolińskiego 46 z Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego
46.
4) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji 3letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul.
Zwolińskiego 46.
5) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia 2-letniego
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rawie
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 z ZS - CEZiU w Rawie Mazowieckiej.
6) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji 2letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rawie
Mazowieckiej , ul Zwolińskiego 46.
7) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru przekształcenia 3letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Białej Rawskiej ul. 15
Grudnia 9 w 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białej
Rawskiej ul. 15 Grudnia 9.
8) Zatwierdził Kalendarz Imprez Kulturalnych na rok 2015
9) Podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia nowego zawodu w Technikum im.
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wchodzącego w skład ZSP w Białej Rawskiej
ul. 15 Grudnia 9 - technik architektury krajobrazu.
10) Podjął uchwałę Zarządu 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 2015 w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. - do zapoznania się, zarząd
podejmie ją na następnym posiedzeniu.
11) Przyjął projekt uchwały w sprawie powołania składu komisji konkursowej
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw
lecznictwa SPZOZ w Rawie Mazowieckiej ul. Niepodległości 8.
12) Przyjął projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie SPZOZ
Rawa Mazowiecka ul. Niepodległości 8.
13) Zapoznał się z zawiadomieniem Wójta Gminy Sadkowice o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Sadkowice, fragment wsi Kaleń.
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14) Przyjął stanowisko w sprawie lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza w
Białej Rawskiej po Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Rawie Mazowieckiej.
15) Wyraził zgodę na lokalizację kabla energetycznego na działce nr 307/7 przy
ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej poprzez ustanowienie służebności
przesyłu.
15) Przyjął plan pracy Zarządu Powiatu Rawskiego na 2015 rok.
16) Podjął uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych budżetu
Powiatu Rawskiego na 2015 rok.
24.02.2015 roku
1) Zapoznał się z informacją o sytuacji na rynku pracy w powiecie rawskim za
2014 r.
2) Rozpatrzył wniosek Fundacji kolei Wąskotorowej w sprawie remont
torowiska kolei wąskotorowej.
3) Rozpatrzył wniosek dyr. ZSO w Rawie Mazowieckiej o sfinansowanie
remontu i wyposażenia świetlicy szkolnej ( prace malarskie, zakup kotary,
zabudowa sceny).
4) Ustalił wysokość dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek
oświatowych na okres: marzec- sierpień 2015 r.
5) Rozpatrzył wniosek LOK w sprawie zakupu szafy metalowej.
6) Upoważnił dyrektora ZSCEZiU do reprezentowania powiatu w zakresie
złożenia wniosku i realizacji projektów w ramach programu Erasmus +:
a) Poszerzenie interkulturowych kompetencji zarządzania projektem w
europejskiej szkole”
b) Europejskie praktyki zawodowe dla rozwoju uczniów szkoły
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