Informacja z pracy Zarządu Powiatu Rawskiego za okres
od 23.06.2016 r. do 5.08.2016 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył siedem posiedzeń
omawiając następujące sprawy
23 czerwca 2016 roku
- Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu
Rawskiego na 2016 rok.
28 czerwca 2016 roku
1) Zatwierdził zamówienia na likwidacje przełomów w m. Celinów.
Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –
Mostowych Spółka z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski w cenie 99 873,85 zł
brutto
2) Uzgodnił zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.
3) Przyjął propozycję Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie przeznaczenia
kwoty w wysokości 50.000 zł. na remontu chodnika przy ul. Tomaszowskiej.
4) Zarząd zapoznał się z
zawiadomieniem Burmistrza miasta Rawa
Mazowiecka w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obszary położone w rejonie ulic:
Jeżowskiej i Sadowej, Solidarności i Solidarności (rejon cmentarza) ,
Solidarności i Zwolińskiego , Tomaszowskiej, Krzywe Koło, Krakowskiej,
Słowackiego (rejon zalewu), Katowickiej i Tatar, Katowickiej.
5) Zarząd zapoznał się zawiadomieniem Burmistrza miasta Rawa Mazowiecka
w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawa Mazowiecka, obszar położony w rejonie ulicy: Mszczonowskiej.
6) Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz
realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie XI.1. Wysoka jakość
edukacji, oraz zatwierdzenia diagnozy potrzeb szkoły dla: Pana Andrzeja
Romańczuka – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Reymonta w
Rawie Mazowieckiej.
7) Zapoznał się z wnioskiem AMG Centrum Medyczne Sp.z o. o. o prolongatę
terminu złożenia programu dostosowania pomieszczeń Szpitala Św. Ducha w
Rawie Mazowieckiej do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia do dnia
31 października 2016r.
8) Zarządu wyraził zgodę na lokalizację kabla NN na działce nr 76 od ul.
Jeziorańskiego dla PGE Dystrybucja S.A. Łódź Teren Rejon Energetyczny
Żyrardów.
9) Zarząd wyraził zgodę na najem lokali biurowych dla Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi.

5 lipca 2016 roku
1) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu
Rawskiego na 2016 rok.
2) Wyraził zgodę na ogłoszenie wykonania pracy geodezyjnej na „aktualizację
bazy EGiB , BDOT 500 danymi wynikowymi z pomiarów wykonanych przez
uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego”.
12 lipca 2016 roku
1) Podjął
uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
2) Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej do reprezentowania Powiatu
Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację
projektu „Zdrowe ciało, zdrowy duch – wprawiamy Białą Rawską w ruch”.
Współfinansowanego z dotacji PZU w kwocie 35.000 zł.
3) Udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkol Ponadgimnazjalnych
im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej do realizacji projektu pt.” Kompetencje
językowe, informatyczne i menadżerskie filarami europejskiej szkoły’.
4) Podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru
najkorzystniejszej oferty w konkursie na wsparcie realizacji zadnia rehabilitacji
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
5) Zatwierdził wynik postępowania w trybie zapytania o cenę na „aktualizację
bazy EGiB , BDOT 500 danymi wynikowymi z pomiarów wykonanych przez
uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego”.
6) Zatwierdził ogłoszenie konkursu zgłaszania kandydatów do Powiatowej
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej.

19 lipca 2016 rok
1) Uzgodnienie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa
Mazowiecka - obszary w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Mszczonowskiej i
Białej, Niepodległości i Krakowskiej.
2) Uzgodnienie z uwagami zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawa Mazowiecka - obszary w rejonie ulic: Słowackiego i Piwnej,
Łowickiej oraz Krakowskiej.
- teren o symbolu 4.395.U.
- obszar ulic: Katowickiej, Słowackiego oraz Księże Domki.
3) Zawiadomienie o przystąpieniu do zmiany niektórych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka.

4) Zawiadomienie o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka – fragmenty wsi: Janolin, Chrusty,
Nowy Kurzeszyn, Pukinin i Wałowice.
5) Zawiadomienie o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego G
miny Rawa Mazowiecka – fragmenty wsi: Konopnica i Ścieki
6) Zapoznał się z informacja w sprawie przekazania przebudowanej linii
wysokiego napięcia przy ul. Targowej w Rawie Maz
7) Podjął Uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości przy ul.
Jeziorańskiego - dz nr 76 w obrębie 5 m. Rawa Mazowiecka ograniczonym
prawem rzeczowym, w związku z lokalizacją kablowego przyłącza
energetycznego.
8) Rozpatrzył wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie przyłącza kanalizacji
sanitarnej w działkach stanowiących własność Powiatu Rawskiego poł. przy ul.
Zwolińskiego – dz nr 549/3 i 549/4 w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka.
9) Podjął decyzję w sprawie ogłoszeniu drugiego przetargu na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego poł. przy ul. Łowickiej
– dz nr 48/1 i 48/2 w obrębie 4 m. Rawa Mazowiecka oraz o ustaleniu ceny
wywoławczej do II przetargu.
10) Rozpatrzył możliwość uczestniczenia w organizacji Ogólnopolskiego
turnieju piłki siatkowej juniorek
11) Zatwierdził rozstrzygnięcie konkursu na rehabilitację dzieci
niepełnosprawnych.
12) Zatwierdził program Sesji Rady Powiatu - 5.08.2016 r
26.07.2016 rok
1) Uzgodnił lokalizacjię przebudowy napowietrznej sieci energetycznej NN w
pasie dróg powiatowych nr 1316E (Pod Borem)-(Raducz) oraz 4108E
Wałowice-Wilkowice w m. Wilkowice – działki nr ew. 275.175 oraz 24/2 w
obrębie Wilkowice.
2) Wyraził zgodę na zgłoszenie do Kontraktu Terytorialnego w sektorze kultury
rewitalizacji zabytkowej kolei wąskotorowej Rogów-Rawa Mazowiecka-Biała
Rawska.
3) Wyraził opinię dot. koncepcji pn. „ Zagospodarowanie rynku starego miasta
oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej”.
4) Wyraził zgodę na sporządzenie uproszczonego planu lasu oraz
inwentaryzacje stanu lasu dla lasów niepaństwowych.
5) Wyraził zgodę na rozbiórkę budynków na nieruchomości dz. nr 307/9 i307/11
w Rawie Maz. przy Szpitalu.
6) Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu delegująca dwóch członków Rady do
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

3.08.2016 rok
1) Zapoznał się ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawa Ad
Panu Dobrowolskiemu nie zostało zwrócone prawo jazdy.

Mazowiecka - teren o symbolu 4.395.U oraz obszary w rejonie ulic:
Katowickiej, Słowackiego oraz Księże Domki.
2) Uzgodnił zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy
BiałaRawska - fragmenty wsi Nowy Chodnów i Narty.
3) Rozpatrzył wniosek Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych o wyrażenie
zgody na dysponowanie na cele budowlane działką nr 480/2 w obr. Jeżów gm.
Jeżów . Wnioskodawca zamierza wybudować szczelny zbiornik na ścieki
bytowe wraz z przyłączem kanalizacyjnym, toaletę drewnianą wraz z pergolą i
budynek gospodarczy drewniany oraz przyłącza; energetyczne oraz
wodociągowe
4) Rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Sadkowice o dofinansowanie zadania pn.
przebudowa drogi w miejscowości Nowy Kłopoczyn.
5) Podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia członków Zarządu do Powiatowej
Rady Działalności Pożytku Publicznego,
6) Rozpatrzył wniosek o najem pomieszczenia garażowego ( pomieszczenia na
terenie szpitala)

