
Informacja z pracy Zarządu Powiatu Rawskiego za okres od 30.12.2015 r.  

do 3.02.2016 r. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył pięć posiedzeń: 

 
 

30 grudnia 2015 roku 

 

1. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2015 rok.  

2. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

12 stycznia 2016 roku 

 

1.  Wyraził zgodę  na lokalizację projektowanego przyłącza energetycznego NN 

w działce o numerze ewidencyjnym 6 w obrębie Turobowice Kolonia, 

stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4124E Godzimierz – 

Turobowice ( za pełną odpłatnością). 

2. Wyrażenie zgody na lokalizację projektowanej sieci gazowej średniego 

ciśnienia w działkach o numerach ewidencyjnych: 206/1, 207 w obrębie nr 8 

– Rawa Mazowiecka oraz 809 w obrębie Boguszyce, 269/1 w obrębie 

Boguszyce Małe , stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 4110E 

Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły ( za pełną odpłatnością) .  

3. Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie 

pn.” Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez 

budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – etap 

II”.  

4. Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie 

pn. „ Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w 

Rawie Mazowieckiej”. 

5. Odmówił wypłaty odszkodowania za szkody powstałe na pojazdach 

zaparkowanych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4110E przy posesji 

położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Księże Domki nr 41. 

6. Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 

Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 

realizację projektu pn.” Liceum innego wymiaru” w ramach RPO WŁ na lata 

2014-2020.  Wartość projektu  500 000 zł. Wkład własny 30 000 zł. W ramach 

projektu planowany jest zakup wyposażenia pracowni fizycznej, chemicznej, 

biologicznej, matematycznej, doposażenie infrastruktury sieciowo – usługowej , 

dodatkowe zajęcia dla młodzieży z matematyki, biologii, chemii, technologii 

informacyjnej oraz  szkolenia i  kursy dla nauczycieli. 

 

7. Przedłożony został protokół z kontroli w AMG Centrum Medyczne Szpital 

Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 



8.  Zatwierdził wartość  nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, przy ul. 

Łowickiej działka nr 48/1 i 48 /2 o pow. 834 m2 w Rawie Mazowieckiej 

(zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy 301.000 zł). 

9. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok.  

10. Podjął  uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.  

 

20 stycznia 2016 roku 

 

1.  Podjął  uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, dla Pana Andrzeja 

Romańczuka – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Reymonta 

w Rawie Mazowieckiej, do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie 

złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu „Wsparcie i 

rozwój edukacji przez nowoczesne narzędzia TIK(technologie informacyjno-

komunikacyjne) oraz wielorakie inteligencje” - (wartość projektu 1 000 000 

zł współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). 

2. Podjął  uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, dla Pana Radosława 

Kaźmierczaka – Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 

Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej „Dołącz do najlepszych” ( projekt  o 

wartości 430 000 zł. współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego). 

3. Udzielił również  pełnomocnictwa  dla Pani Jolanty Połońskiej –  

    Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej i dla     

    Andrzeja Romańczuka – Dyrektora Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych w  

    Rawie Mazowieckiej do reprezentowania powiatu  sprawach dotyczących    

    programu  Erasmus+.  

4. Omówił protokół z kontroli w AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddział 

Rawa Mazowiecka.  

5. Pozytywnie rozpatrzył wniosek AMG Centrum Medyczne Sp. z o. o. Oddział 

Rawa Mazowiecka na poddzierżawienie podmiotowi zewnętrznemu gabinetu 

lekarskiego( poradnictwo dietetyczne).  

6. Przedłożono Zarządowi projekt Kalendarza Imprez Kulturalnych i 

Sportowych  na 2016 rok.  

7. Pozytywnie rozpatrzył wniosek o przedłużenie umowy użyczenia lokalu dla 

Stowarzyszenia Diabetyków( ul. Kościuszki 5) 

8. Przyjął  planu pracy Zarządu na 2016 roku.  

9. Podjął  uchwałę  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla z-cy dyrektora do 

podpisywania porozumienia i umowy, realizacji, monitorowania i rozliczania 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.  

10.  Zapoznał się z  pismem  Spółki SIME Polska  ( zmiana planu 

przestrzennego zagospodarowania związana z budową sieć gazowej w 

Gminie Głuchów w pasie  kolejki wąskotorowej) . 

11. Podjął  uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. 

12. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok.  



 

 

 

26 stycznia 2016 r.  

 

1. Wyraził zgodę na : 

 

1)lokalizację projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia w działkach o 

numerach ewidencyjnych: 268/4,  268/5,268/6  w obrębie Konopnica, w obrębie 

Żydomice – nr ew. 114/1,114/2,115/2, 116/2,117/1,117/4, 338/5,oraz w obrębie 

Niwna – nr ew. 192/11, 193/2, 194/2, 195/2, 197/2  , stanowiących pas drogowy 

drogi powiatowej nr 4111E Wałowice-Konopnica. Przedmiotowa inwestycja 

stanowi kolejny etap planu gazyfikacji powiatu rawskiego.  

 

2)lokalizację projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia w działkach o 

numerach ewidencyjnych: 287, 296/2, 296/1, 296/3, 299, 300  w obrębie nr 1 

Rawa Mazowiecka, dz. nr ew. 134 w obrębie nr 8 Rawa Mazowiecka,  dz. nr 

ew. 178 w obrębie 5 Głuchów ,  dz. nr ew. 827 w obrębie 11 Głuchów ,  dz. nr 

ew. 463 w obrębie 16 Głuchów,   dz. nr ew. 569 w obrębie 17 Głuchów  oraz dz. 

nr ew. 480/2 w obrębie 5 Jeżów , stanowiących pas kolejowy kolei 

wąskotorowej. Przedmiotowa inwestycja stanowi kolejny etap planu gazyfikacji 

powiatu rawskiego.  

 

2. Zapoznał się z przedstawionym Zarządowi sprawozdaniem z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015. 

3. Zatwierdził sprawozdanie  ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2015. 

4. Zatwierdził  Kalendarz Imprez Kulturalnych i Sportowych na 2016 roku. 

5. Zatwierdził propozycje  porządku XV Sesji Rady Powiatu . 

6. Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie.  

7. Zapoznał się z informacją w sprawie opracowanego operatu szacunkowego 

określającego czynsz najmu i dzierżawy na nieruchomościach przy ul. 

Niepodległości i ul. Tomaszowskiej w Rawie Maz. 

 

2 lutego 2016 roku 

 

1. Zatwierdził  aneks do umowy w celu nieodpłatnego 

przekazania   przebudowanych odcinków sieci elektroenergetycznej do PGE 

Dystrybucja SA. Oddział Łódź - Teren , która  usunęła  kolizję  sieci z linią 15 

kV  na działkach położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej. 



 

2. Zatwierdził  harmonogram dyżurów aptek w powiecie rawskim. 

 

3. Postanowił zawiesić procedurę  i przenieść środki do rezerwy (470 tyś.  zł ) w 

związku z przeciągającą się analizą  materiałów niezbędnych do przetargu  

 

4. Rozpatrzył wniosek AMG Centrum Medyczne w sprawie zmiany umowy 

zawartej z powiatem rawskim i SP ZOZ dotyczącej: 

 -  odroczenia spłaty zaległych zobowiązań spółki AMG względem SP ZOO. 

 - zmiany harmonogramu inwestycyjnego. 

 

 


