Informacja z pracy Zarządu Powiatu Rawskiego za okres
od 18.11.2016 r. do 30.12.2016 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył cztery posiedzenia
omawiając następujące sprawy
23.11. 2016 r.
1) Uzgodnił lokalizację projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia w
działkach o numerach ewidencyjnych: 70, 9/1, 13/1 w obrębie Podskarbice
Szlacheckie, stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 4117E OssowiceKaleń oraz w działkach o numerach ewidencyjnych: 502 w obrębie
Kazimierzów, 56,79/2 w obrębie Regnów stanowiących pas drogowy drogi
powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew oraz działkach o numerach
ewidencyjnych: 347 w obrębie Podskarbice Szlacheckie, nr 47 w obrębie
Podskarbice Królewskie, 326 w obrębie Kazimierzów, 48 w obrębie Annosław
stanowiących pas kolejowy kolei wąskotorowej. Inwestor SIME Polska Sp. z
o.o. z siedzibą w Sochaczewie
2) Uzgodnił lokalizację projektowanej telekomunikacyjnej linii kablowej wraz z
przyłączami w pasie drogi powiatowej nr 4100E – ul. Tomaszowska w Rawie
Mazowieckiej (działka o numerze ewidencyjnym 145 w obrębie nr 7 Rawa
Mazowiecka.
3) Zatwierdził postepowanie ofertowe na wykonanie chodnika w m.
Konopnica.
4) Podjął Uchwałę w sprawie ustalenia "Zasad rozpatrywania wniosków osób
niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu
"Aktywny Samorząd" w 2016 r."
5) Podjął Uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli w SPZOZ w Rawie
Mazowieckiej
6) Zatwierdził postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego o wartości
poniżej 30 tys euro z zakresu zadań rządowych ustalającego odszkodowanie za
zmniejszenie się wartości nieruchomości poł. w Łodzi przy ul. Zakładowej 18
7) Zatwierdził postępowanie o wartości poniżej 30 tyś euro z zakresu zadań
rządowych w sprawie wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego ustalającego
odszkodowanie z tytułu służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja na
działce nr 61/1 -Skarbu Państwa poł. w obrębie Antoninów gm. Biała Rawska i
działkach nr 302,303 położonych w obrębie Niemgłowy BC gm. Cielądz.
8) Wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na konwersję baz
danych ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej , Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej do systemu teleinformatycznego EWID
2007.
9) Zatwierdził postępowanie na zlecenie wykonania operatu szacunkowego
ustalającego wartość nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego,
poł. w obr. 4 m. Rawa Mazowiecka przy ul. Targowej.
10) Podjął decyzję w sprawie procedury sprzedaży nieruchomości poł. w Rawie
Maz. przy ul. Zwolińskiego dz nr: 549/4

11) Zapoznał się ze stanowiskiem w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
(odpłatnej, nieodpłatnej) sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul
Targowej(dz nr 308/27, 308/5, 307/11, 307/12).
12) P9odjał Uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej sprzedaży
środków trwałych ruchomych.
13) Podjął Uchwałę w sprawie Regulaminu zamówień publicznych do 30.000
euro realizowanych przez powiat
14) Zatwierdził wynik konkursu na wybór organizacji pozarządowej realizującej
nieodpłatną pomoc prawna w Białej Rawskiej - „Fundacja Obudźmy Nadzieję”
15) Rozpatrzył wniosek w sprawie umorzenia odsetek najemcy lokalu
mieszkalnego.
16) Podjął Uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu
17) Podjął Uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego
6.12. 2016 r.
1) Podjął Uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji zadania
publicznego pod nazwą „Podejmowanie działań mających na celu
prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” przez
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro
Dzieci” w Rawie Mazowieckiej.
2) Podjął decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez SPZOZ
pożyczki.
3) Podjął uchwałę w sprawie zmiany terminu spłaty pożyczki udzielonej
SPZOZ.
4) Omówił wystąpienie pokontrolne NIK ( szpital),
5) Rozpatrzył wniosek Komisji Oświaty o zakup komputera dla Biblioteki
Powiatowej.
6) Podjął Uchwałę w sprawie umorzenia należności ( odsetki czynszowe
najemcy),
7) Podjął Uchwałę w sprawie umorzenia należności Fundacji Inicjatyw
Lokalnych,
7) Wyraził zgodę powołanie (w trybie zamówienia publicznego) koordynatora
projektu „Scalenie gruntów obiektu Ścieki” w ramach poddziałania „Wsparcie
na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i
leśnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
8) Odmówił rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości sprzedawanej w
trybie rokowań położonych przy ul Łowickiej i Zwolińskiego
9) Zapoznał się z propozycją zagospodarowania cz.dz nr 523/1 wraz z
budynkiem mieszkalnym (dawny budynek stacyjny kolejki wąskotorowej)
położonej w Białej Rawskiej przy ul 15-go Grudnia

10) Rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie
podpisania umowy użyczenia cz. dz. nr 178/3 i 178/5 będących własnością
Powiatu Rawskiego w celu dysponowania na cele budowlane
11) Przyjął autopoprawkę do Uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2017 rok
12) Przyjął autopoprawkę do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2016-2026
13) Zapoznał się z opinią Komisji Budżetu i Finansów do projektu budżetu na
2017 r.
14) Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu
16 grudnia 2016 roku
1) Uzgodniono lokalizację projektowanej sieci wodociągowej w działce o
numerze ewidencyjnym 96/2 w obrębie Dańków, stanowiącej pas drogowy
drogi powiatowej nr 4103E Dańków - (Jakubów). Inwestor Gmina Biała
Rawska.
2) Uzgodniono lokalizację projektowanej sieci wodociągowej w działce o
numerze ewidencyjnym 83 w obrębie Podsędkowice, stanowiącej pas drogowy
drogi powiatowej nr 4101E (Piekarowo) - Biała Rawska oraz w działkach o
numerach ewidencyjnych: 124 w obrębie Stara Wieś, 94 w obrębie Przyłuski
stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 4127E Biała Rawska –
(Wilków). Inwestor Gmina Biała Rawska.
3) Uzgodniono lokalizację projektowanej linii energetycznej SN w działce o
numerze ewidencyjnym 37/1 w obrębie Nowy Chodnów stanowiącej pas
drogowy drogi powiatowej nr 4127E Biała Rawska – (Wilków). Inwestor PGE
Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin Oddział Łódź-Teren ul.
Tuwima 58, 90-021 Łódź.
4) Poinformowany został o konieczności ustanowienia nadzoru
archeologicznego dla zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
4111E Wałowice-Konopnica”.
5) Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na użyczenie AMG
Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu, pomieszczeń
znajdujących się w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Rawie
Mazowieckiej oraz w Białej Rawskiej.
6) Przyjęto projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie organizacji
wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rawski.
7) Przyjęto projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz
niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie
Powiatu Rawskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania.
8) Zapoznał się z informacją o bieżącym funkcjonowaniu Szpitala Św. Ducha w
Rawie Mazowieckiej.
9) Zapoznał się z informacją o zaciągnięciu pożyczki wieloletniej przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

10) Rozpatrzył wniosek Spółki Rawa Wash w sprawie nabycia prawa
użytkowania wieczystego należące do Powiatu Rawskiego na dz. nr 1328/20
położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul Krakowskiej.
11) Wyraził zgodę na ustanowienie hipotek na działkach według wykazu
będących własnością Powiatu Rawskiego w celu zabezpieczenia pożyczki.
12) Przyjął informację o możliwości wykreślenia z KW LD1R/00036699/5
prowadzonej dla działki nr dz. 3/16 (obr. nr 5), położonej w Rawie
Mazowieckiej w Dziale III wpisu o prawie odkupu przez Powiat udziału w tej
działce należącego do Stanisława Świetlika.
13) Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu.
14) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych.
15) Przyjęcie proponowany porządek Sesji Rady Powiatu- 30grudnia.
20.12. 2016 r.
1) Uzgodnił lokalizację i wydanie warunków technicznych dla przyłączenia do
sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej 4110E – ul. Targowa w
Rawie Mazowieckiej (działka nr ew. 313/1).
2) Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci wodociągowej w działkach nr
ew. 79/1, 79/2, 56, 306, 289 obręb Regnów, stanowiące pasy drogowe dróg
powiatowych nr 4118E, 4306E i 4120E. Wnioskodawcą jest Gmina Regnów.
3) Wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania na zakup masy na zimno
do remontów cząstkowych dróg powiatowych w ilości 75 ton, szacowany koszt
35 000 zł.
4) Zatwierdził wynik postępowania na wyłonienie podmiotu do świadczenia
usług medycznych polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz
wystawieniu karty zgonu, osobom zmarłym na terenie Powiatu Rawskiego.
5) Zatwierdził harmonogram dyżurów aptek na styczeń – luty 2017 roku.
6) Zatwierdził wynik przetargu na sprzedaż samochodów
7 ) Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej
30 tys euro z zakresu zadań rządowych dotyczącego zlecenia wykonania operatu
szacunkowego ustalającego wartość użytkowania wieczystego nieruchomości
Skarbu Państwa poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul Browarnej (dz nr 221/2 i
220/4 w obr. nr 4), w związku z wnioskiem aktualnego użytkownika
wieczystego nieruchomości o sprzedaż tego prawa.
2) Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej
30 tys euro na prace serwisowe i administrowanie systemami komputerowymi
obsługujących państwowy zasób geodezyjny i ewidencje gruntów i budynków

