
Informacja z pracy Zarządu Powiatu Rawskiego za okres od 14.04.2016 r. do 23.06.2016 r. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył dziewięć posiedzeń omawiając 

następujące sprawy  

 

19.04.2016 r 

1) Ustalił wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości rolnych przeznaczonych do 

dzierżawy ( działka nr 76 i 6/7 w Rawie Maz. brutto 350 zł za hektar na 3 lata). 

2) Uzgodnił lokalizację projektowanej linii kablowej SN w pasie drogi powiatowej 4306E ( 

działka nr ewid. 425 - obręb Regnów oraz działka nr ewid. - 153 - obręb Łaszczyn). 

 

3) Wyraził zgodę na sprzedaż samochodu osobowego Opel Astra o nr ERW F333. 

 

4) Zapoznał się z  pismem  AMG Centrum Medyczne w sprawie konieczności okresowego 

wstrzymania działalności oddziału chirurgii i bloku operacyjnego, w związku z prowadzoną 

termomodernizacją budynków szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

5) Podjął   uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu 

26.04.2016 r. 

 

1) Wyraził zgodę na złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi na opracowanie inwentaryzacji drzewostanu zabytkowej alei w 

Grzymkowicach. 

 

2) Zatwierdził Porozumienia z Gminami Biała Rawska , Cielądz, Sadkowice złożone do 

wniosków o przyznanie  dofinansowania na projekty  „Budowa lub modernizacja dróg 

lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

3) rozpatrzył pozytywnie wniosek  w sprawie dalszej możliwości umieszczenia w pasie  drogi 

powiatowej nr 4152E – al. Konstytucji 3 Maja w Rawie Mazowieckiej obiektu handlowego 

(kiosk). 

 

4) rozpatrzył pozytywnie wniosek Wójta Gminy Regnów o wyrażenie zgody na umieszczenie 

rurociągu odprowadzającego wody popłuczne w poboczu pasa drogi powiatowej nr 4306E.  

 

5) wyraził zgodę na ogłoszenie konkursu na wyłonienie partnera do realizacji zadania 

„Modernizacja kolei wąskotorowej” 

 

6) zapoznał się z zawiadomieniem Wójta Gminy Cielądz o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, fragmenty wsi: 

Komorów, Łaszczyn i Niemgłowy. 

 

7) uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, 

fragmenty wsi: Cielądz, Ossowice, Komorów. 

 

8) pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika w Rawie 

Mazowieckiej o wyrażenie zgody  na wycięcie 4 drzew (robinia akacjowa - 1 szt i brzoza 

brodawkowata - 3 szt) na działce 549/3 obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka. 

 

9) pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP w Białej Rawskiej o wyrażenie zgody  na 

wycięcie 1 drzewa (modrzew europejski) na działce 379/1 obręb 3 miasta Biała Rawska. 



10) Przyjął informację w sprawie zakończenia przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. 

Łowickiej w Rawie Mazowieckiej ( brak wadium). 

11) Zatwierdził układ wykonawczy do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu 

powiatu 

12)  Informacja w sprawie wypowiedzenia umowy o zarzadzanie nieruchomością wspólną 

przez TBS ( ul. Reymonta 11) 

13) Zatwierdził wybór organizacji pozarządowej do realizacji Radosnego Święta( Uniwersytet 

Trzeciego Wieku) 

4.05.2016 r. 

1) Zatwierdził rozstrzygnięcie dostawy grysu (PPHU GESSEK za 85.293  zł) i odnowienie 

istniejącego oznakowania poziomego-(RAWDRÓG za 23.970 zł) 

2) Wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na modernizacje ewidencji gruntów Gminy Biała 

Rawska. 

3) Zarząd zapoznał się  z pismem Wojewody i Wicewojewody Łódzkiego w sprawie SOR w 

Szpitalu w Rawie Maz. 

10.05.2016 r. 

1) podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora PCPR do podpisywania porozumień i 

umów umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo 

wychowawczych. 

2) Podjął  Uchwałę w sprawie przyjęcia darowizny od Gminy Biała Rawska- dz.nr 120/4 

położona w obrębie Lesiew z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej. 

 

3) Zatwierdził projekt Uchwały Zarządu w sprawie zamiany prawa własności dz nr 308/42 na 

udział we współwłasności dz nr 3/16 poł. W Rawie Mazowieckiej ( zniesiono współwłasność 

dz nr 3/16) 

 

4)   Wyraził zgodę na  rozłożenie na raty opłaty za wydobycie kopaliny bez wymaganej 

koncesji. 

5) podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu  

6) podjął uchwałę w sprawie  zmiany planu finansowego 

17.05.2016 r. 

 

1) Podjął  Uchwałę   w sprawie służebności gruntowej na dz.  549/3 przy ul. Zwolińskiego 

 

2) podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu 

 

3) podjął uchwałę w sprawie  zmiany planu finansowego 

4) rozpatrzenie wniosku o wynajem lokalu biurowego. 

5) zapoznał się z informacją Prezesa Centrum Dializ – AMG Centrum Medyczne o 

działalności leczniczej Szpitala w Rawie Mazowieckiej. 



6) zapoznał się z  propozycją współpracy powiatu z rejonem Bohoduchiw na Ukrainie. 

 

31.05.2016 r 

 

1) Zatwierdził rozstrzygniecie  na dostawę kruszywa 

 

2) Wyraził zgodę na ogłoszenie zamówienia na likwidację przełomów w m. Celinów. 

 

3) Przeanalizował sprawozdanie finansowe SPZOZ w Rawie mazowieckiej za rok 2015. 

 

4) Zapoznał się z planem finansowym SPZOZ w Rawie Mazowieckiej na rok 2016. 

5) Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za rok 2015. 

6) Wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na  zaciągnięcie pożyczki na spłatę bieżących 

zobowiązań SPZOZ. ( 6 mln zł) 

 5) Wyraził zgodę  w sprawie zmiany zabezpieczenia wykonania Umowy dzierżawy nr 

210/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku.  

7) wyraził zgodę na złożenie projektów przygotowywanych przez ZSCEZiU, w związku z 

konkursem ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego nr 

RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/15 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, 

Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.- drugi nabór. 

8) Przedstawienie informacji o szacunkowych kosztach niezbędnych remontów w internacie 

MOS w ZPS w Rawie Maz., w związku z zaleceniami WSSE w Łodzi. 

9) Zapoznał się z  propozycją zmian Uchwały Nr XX/144/2012 Rady Powiatu Rawskiego z 

dnia 11 października 2012, w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wraz z 

prognozowanymi skutkami finansowymi tych zmian. 

10) Zatwierdził wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Powiatowej Biblioteki 

Publicznej. 

11) podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu 

12) podjął uchwałę w sprawie  zmiany planu finansowego 

7.06.2016 r. 

 

1) Uzgodnił lokalizację projektowanej linii kablowej SN w działce nr ew. 373/2 – obręb 

Wólka Lesiewska, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4105E Rossocha- Zuski – 

do dodatkowego zasilenia m. Julianów. 

     

2) Zapoznał się z  Oceną zasobów pomocy społecznej w powiecie rawskim za 2015r. 

 

3) Przyjął projekt uchwały  Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 



 

4) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną 

wymianę zużytego wyposażenia  warsztatu terapii zajęciowej lub jego wyposażenia. 

 

5) Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu 

Rawskiego w zakresie złożenia wniosków o dofinansowanie oraz realizację projektów w ZS-

CEZiU w Rawie Mazowieckiej: 

- „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk”  

- „Buduj karierę podczas stażu”  

- „Krok do kariery w branży samochodowej”  

- „Staże i praktyki w zawodach przyszłości”; 

6) Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu 

Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu „Liceum 

innego wymiaru” w ZSP w Białej Rawskiej;  

 

7) Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu 

Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu „Staże 

zawodowe oknem na rynek pracy” w ZSP w Białej Rawskiej. 

 

8) Zapoznał się z przedstawioną  informacją o szacunkowych kosztach niezbędnych 

remontów w internacie MOS w ZPS w Rawie Maz., w związku z zaleceniami WSSE w 

Łodzi. 

9) Przyjął  propozycję zmian Uchwały Nr XX/144/2012 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 11 

października 2012, w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wraz z 

prognozowanymi skutkami finansowymi tych zmian. 

10) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

 

11) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej. 

12) Rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta Biała Rawska o uzgodnienie zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska – obszar w rejonie ul. Plantowej, 

obszar w rejonie ulic: Narutowicza-Szerokiej, 15-grudnia, Wiejskiej i Plantowej oraz 

fragmenty obszarów wsi: Marchaty, Pokrzywna, Wola Chojnata, Żurawia. 

 

13) Rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o uzgodnienie zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka. 

 

14) Zapoznał się z zawiadomieniem Burmistrza Rawy Mazowieckiej o przystąpieniu do 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka – 

obszary w rejonie ul. Jeżowskiej i Sadowej, Solidarności, Solidarności (rejon cmentarza), 

Solidarności i Zwolińskiego, Tomaszowskiej, Krzywe Koło, Krakowskiej, Łowickiej (rejon 

rzeki Rawki), Reymonta i Paska, Tomaszowskiej i Katowickiej, Słowackiego (rejon zalewu) 

Katowickiej i Tatar, Katowickiej 

 

15) Przyjął projekt uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie Programu 

współpracy powiatu rawskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 

 

2) Rozpatrzył wniosek Prokuratury Okręgowej w sprawie dzierżawy lokalu przy ul. 

Kościuszki 5  

 

3) Zatwierdził porządek XVIII Sesji Rady Powiatu -23.06.2016 r. 



 

14.06.2016 r. 

 

1) Rozpatrzył wniosek mieszkańców Żydomic , Konopnicy, Julianowa o zdjęcie, na czas 

sianokosów,  barier na moście w Żydomicach. 

 

2) Rozpatrzył wniosek Urzędu  Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie wyrażenia zgody na 

wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulic Aleksandrówka i zamkowa Wola do 

urządzeń odwadniających aktualnie realizowanej inwestycji pn. „Poprawa dostępności do 

sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg w powiecie 

rawskim – etap II – budowa drogi powiatowej nr 4134E – ul. Opoczyńska w Rawie 

Mazowieckiej na odcinku od km 1+240 do km 1+483,36.” 

 

3) Podjął Uchwałę  w sprawie zmiany Uchwały nr 58/2015 Zarządu Powiatu z dnia 18 

czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pożyczki SPZOZ w Rawie Mazowieckiej – 

podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki. 

4) Zatwierdził harmonogram dyżurów aptek na lipiec - sierpień 2016 r. 

6) Rozpatrzył wniosek dyrektora SPZOZ o wyrażenie zgody na sprzedaż złomu, w związku z 

termomodernizacją budynków szpitala Św. Ducha. 

7) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem 

Rawskim  a Powiatem  Bohoduchiw na Ukrainie 

1) informacja o planowanym ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania 

publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, realizowanego w formie wsparcia, wraz z udzieleniem 

dotacji ze środków PFRON na kwotę 13.000 zł. 

 

21.06.2016 r. 

 

1)  Zaopiniował projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka 

2) Przyjął informację o wyniku przetargu z dnia 03.06.2016r dot. pisemnego, ograniczonego 

przetargu łącznego z ŁSSE w Łodzi na wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na 

prowadzenie działalności gospodarczej w ŁSSE w  Podstrefie Rawa Mazowiecka oraz 

nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową poł. w Rawie Mazowieckiej przy       ul. 

Opoczyńskie j- dz. nr: 3/22, 3/23, 3/25 o łącznej powierzchni 3,4795ha; 

3) Rozpatrzył wniosek P. Czesława i Marianny Sowik na wyrażenie zgody  na wykonanie 

przyłącza kanalizacyjnego przez działkę stanowiącą własność Powiatu Rawskiego, będącej  w 

zarządzie ZS CEZiU, położoną  przy ul. Zwolińskiego - dz. nr: 459/3, 549/4 (obr. 4)  m. Rawa 

Mazowiecka oraz  ustanowienie służebności gruntowej; 

4) rozpatrzył wniosek pełnomocnika PGE Dystrybucja  S.A. O/ Łódź Teren, RE Żyrardów       

o wyrażenie zgody na lokalizację kabla eNN (przyłącza energetycznego) na działce 

stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. 

Jeziorańskiego, oznaczonej  nr 76    

5) Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu 

6) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego  


