
 

 

 

Informacja z pracy Zarządu Powiatu Rawskiego za okres                                        

od  30.12.2016 r. do 24.01.2017 r. 
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył dwa posiedzenia omawiając 

następujące sprawy  
 

 

 

10.01. 2017 r.  
 

1) Uzgodnił lokalizację projektowanej sieci wodociągowej w działkach nr ew.    

   79/2 i  289 obręb Regnów, stanowiących pas drogowy drogi powiatowej  

   4306E . Wnioskodawcą była Gmina Regnów. 

2) Zatwierdził operat szacunkowy w zakresie określenia wynagrodzenia ustanowienia 

służebności przesyłu w związku z lokalizacją, posadowieniem i eksploatacją gazociągu 

średniego ciśnienia o średnicy 315 mm w gruncie kolei wąskotorowej Rogów -Rawa-Biała na 

obszarze powiatów: brzezińskiego, skierniewickiego i rawskiego. 

Dotyczy to działek: 

a) powiat brzeziński: 

- gmina Jeżów, obręb Jeżów - działka nr 480/2 

b) powiat skierniewicki: 

- gmina Głuchów, obręb Głuchów - działka nr 178, obręb Miłochniewice - działka 

nr 827, obręb Wysokienice - działka nr 463, obręb Złota - działka nr 569, 

c) powiat rawski: 

gmina miasto Rawa Mazowiecka, obręb 8 – działka 134, obręb 1 – działka nr 287, 

296/1, 296/2, 296/3, 299 i 300. 
 

 3)  Zatwierdził złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie remontu parowozu 

(50.000zł) 
 
4) Uzgodnił zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska - 

fragment obszaru położonego w rejonie ul. Brukowej. 

5) Przyjął  sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016. 

6) Rozpatrzenie wniosku WOŚP Rawa i Przyjaciele o użyczenie w dniu 15.01.2017r działek 

położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej stanowiących własność  i 

współwłasność Powiatu  Rawskiego (dz nr 307/18 - 307/21 i 307/12), dla Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy 

7) Pozytywnie rozpatrzył wniosek p. Elżbiety Śniady o umorzenie odsetek od należności 

czynszowych, 

8) Negatywnie rozpatrzył wniosek p. Matysek Małgorzaty o zawarcie umowy najmu( Stacja 

Kolejowa w Rawie Maz.) 

9) Zapoznał się z informacją w sprawie wyjazdu do Powiatu Bohoduchiw na Ukrainie 
10) Podjął uchwały w sprawie upoważnienia do podpisywania umów w związku z centralizacją 

rozliczania podatku VAT. 

11)Zatwierdził ocieplenie stropu budynku Starostwa przy pl. Wolności 1( 27130 zł). 

12) Zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym RIO. 

13) Rozpatrzył wniosek Dyrektora SP ZOZ na zaciągniecie pożyczki długoterminowej 

zabezpieczony hipoteka na nieruchomościach, 

 

16.01. 2017 r.  
 

1) Uzgodnił lokalizację projektowanej sieci energetycznej SN w działce o numerze 

ewidencyjnym 127  w obrębie nr 1 Biała Rawska - miasto, stanowiącej pas drogowy drogi nr 

4104E Biała Rawska - Babsk . Przedmiotowa inwestycja przeznaczona jest do zwiększenia 

mocy przyłączeniowej do chłodni owoców w m. Chrząszczewek. 

 Inwestor PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź-Teren Rejon Energetyczny Żyrardów. 



 

 

 

2) Wyraził  zgodę na zawarcie umowy na zbieranie, transport, unieszkodliwianie  

i utylizację padłych zwierząt z terenu pasa drogowego dróg powiatowych w powiecie 

rawskim. 

3) Wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu 

mechanicznego, 

4) Podjął uchwałę w sprawie umorzenie  odsetek czynszowych- p. E Śniady, 

5 Zapoznał się z planem pracy Zarządu na 2017 rok 

5) Przyjął proponowany porządek Sesję Rady Powiatu: 

6) Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia hipoteki na  

nieruchomościach położonych w Rawie Mazowieckiej 

7) Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad reprezentacji powiatu 

rawskiego w związku     powiatów województwa łódzkiego, 

8) wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z miastem Rawa Mazowiecka na użyczenie 

działek nr 178/3 i 178/5( pl Wolności) . 

9) zatwierdzono wynik rokowań na sprzedaż działki przy ul. Łowickiej 5 ( 164.535 zł ) 

 

 


