Informacja z pracy Zarządu Powiatu Rawskiego za okres
od 24.01.2017 r. do 23.02.2017 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył pięć posiedzeń omawiając
następujące sprawy

31 stycznia 2017 r.
1) Podjął uchwałę ws. zatwierdzenia projektu "Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie rawskim (III)" w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej I Osoby
młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez
pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie
1.1.2 Wsparcie udzielane i Inicjatywy i na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
2) Podjął uchwałę ws. zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób po 29. roku
życia pozostających bez pracy w powiecie rawskim (III)” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020,
Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.1 Wsparcie aktywności
zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy.
3)Wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przebudowę
drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odcinku SierzchowyLesiew, dofinansowanej z programu PROW 2014-2020.
4) Wyrażenie zgody na przygotowanie postępowania do 30 tys. EURO na
dostawę:
- emulsji asfaltowej – 60 t
- grysów bazaltowych – 800 t
- masa na zimno – 67 t
5) Zapoznał się z informacją pokontrolna z kontroli zadania publicznego pod
nazwą „Podejmowanie działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” przez Stowarzyszenie Rodziców i
Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”.,
6) Podjął decyzję w sprawie uczestnictwa w programie „Program
wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r. (finansowany ze
środków PFRON),
7) Uzgodnił zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
Rawska – fragmenty obszarów wsi : Nowy Chodnów i Narty.

8) Przyjął informację o średnich wynagrodzeniach nauczycieli za rok 2016 w
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat.
9) Udzielił pełnomocnictwa w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie w
programie Erasmus + dla:
- ZS CEZ i U (2)
- ZSP im. Reymonta
- ZSO w Rawie Mazowieckiej
10) Rozpatrzył wniosek dyrektora ZSP im. Reymonta o sfinansowanie
wymiany reduktora gazu w kotłowni szkolnej.
11) Podjął decyzję w sprawie zakupu mat i środków dezynfekcyjnych w
związku z zagrożeniem wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt.
12) Zapoznał się z informacją z kontroli NFZ przeprowadzonej w AMG
Centrum Medyczne Sp. z o.o. szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.
13) Rozpatrzył wniosek o umorzenie odsetek od należności pieniężnych z
tytułu czynszu mieszkaniowego, należnych SPZOZ w Rawie Mazowieckiej
14) Zapoznał się z Powiatowym Kalendarzem Imprez Kulturalnych
Sportowych na 2017 rok.

i

15) Zatwierdził wynik postępowania ofertowego na wykonanie operatu
szacunkowego ustalającego wartość odszkodowania za wywłaszczoną część
nieruchomości poł. w Rawie Mazowieckiej (obr. nr 2, dz. nr 229/7 i 229/8), w
związku z decyzją Burmistrza Rawy Mazowieckiej z 28.09.2016r
zatwierdzającą podział nieruchomości, na podstawie której w/w działki przeszły
z mocy prawa na własność Gminy Miasto Rawa Mazowiecka.
16) Zatwierdził wynik postępowania ofertowego w sprawie wyboru wykonawcy
w zakresie ”pomocy technicznej dla programów obsługujących Państwowy
Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, bazy EGiB, BDOT 500, GESUT, wsparcie
techniczne w użytkowaniu i rozwoju systemów informatycznych, warunki
świadczenia usług powdrożeniowych”.
17) Rozpatrzył wniosek nabycia części nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej (dz. nr 308/27).
18) Zapoznał się z możliwością podziału nieruchomości Skarbu Państwa,
będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Rawskiego, położonej w Rawie
Mazowieckiej przy ul. Krakowskiej [obr. 4, dz. nr 1328/20] oraz rozpatrzył

wniosek
PHU TACH-WAG Tadeusz Dobrowolski o nabycie prawa
użytkowania wieczystego do w/w działki.
19) Wyraził zgodę na wycięcie czterech drzew na działce powiatowej przy ul.
Niepodległości 8 (Przychodnia Zdrowia w Rawie Mazowieckiej)
20) Podjął uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu,
21) Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu,
22) Podjął uchwałę w sprawie zmianie planów finansowych,
3 lutego 2017 roku
1) zapoznał się z informacją o postępowaniu przetargowym na udzielenie
pożyczki dla SPZOZ, oraz przedłożonych ofertach dla SPZOZ.
2) Zapoznał się z realizacją umowy dzierżawy szpitala św. Ducha w Rawie
Mazowieckiej.
3) Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie i planów finansowych budżetu
Powiatu Rawskiego na 2017 rok.
7 stycznia 2017 rok
1) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia
sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2) Zapoznał się z informacją o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Rawski za rok 2016.
3) Zatwierdził Kalendarz Imprez Kulturalnych i Sportowych na 2017 rok,
4) Rozpatrzył wniosek o umorzenie odsetek od należności pieniężnych z tytułu
czynszu mieszkaniowego, należnych SP ZOZ w Rawie Maz.
5) Zapoznał się z wynikiem postepowania w sprawie udzielenia dla SP ZOZ
pożyczki na obsługę zobowiązań.
7) Wyraził zgodę na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość
służebności przesyłu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach
położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej.
8) Zapoznał z propozycją ustanowienia hipoteki na działkach powiatowych
zabezpieczających pożyczkę dla SP ZOZ.

9) Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia darowizny ( grunty pod drogami) od
Gminy Regnów na cel publiczny.
10) Wyraził zgodę na uruchomienie procedury wycięcia 100 drzew przy
drogach powiatowych.
11) Przyjął treść oświadczenie w sprawie szpitala jako odpowiedź na pismo
parlamentarzystów,
12) Zapoznał się z Regulaminem konkursu Najlepsza inicjatywa pozarządowa
powiatu rawskiego w roku..” organizowanego przez Powiatowa Radę
Działalności Pożytku Publicznego.
14 lutego 2017 rok
1) Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie określenia
zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z
PFRON, przeznaczonych na realizacje tych zdań w 2017 r.
2) Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wyrażenia
zgody na wykorzystanie środków PFRON na niezbędną wymianę zużytego
wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego doposażenie.
3) Zapoznał się z zawiadomieniem Marszałka Województwa Mazowieckiego o
przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Mazowieckiego.
4) Uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Cielądz, fragmenty wsi: Komorów, Łaszczyn i Niemgłowy.
5) Rozpatrzył wniosek AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. o udzielenie zgody
na wycięcie drzew i krzewów na terenie Szpitala Św. Ducha w Rawie
Mazowieckiej.
6) Podjął Uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017 w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski.
7) Omówił sprawy związane z bieżącą działalnością szpitala Św. Ducha w
Rawie Mazowieckiej ( pismo NFZ w związku z prowadzoną kontrolą).
8) Zapoznał się z wynikami postępowania w sprawie zlecenia wykonania
podziału nieruchomości poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Konstytucji 3

Maja, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym
RAWA MODE Sp. z o.o. (dz. nr 448/15 obr. 4) oraz działki stanowiącej
własność Powiatu Rawskiego (dz. nr 448/9 obr.4), w związku z koniecznością
uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę powiatową.
9) Wyraził zgodę na wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość
nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Rawie Mazowieckiej, oznaczonej
nr działki 547/2 w obr. nr 7, w związku z wnioskiem o sprzedaż w/w
nieruchomości.
10) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
11) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian WPF
12) Zatwierdził proponowany porządek Sesji Rady Powiatu w dniu 23.02.2017
r.
13) Przyjął wykaz działek pod zabezpieczenie pożyczki dla SP ZOZ,
14) Podjął uchwałę w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora A. Woszczyka i p
J. Popłońskiej w zakresie realizacji projektu „ Animator-moje boisko orlik”.
21 lutego 2017 roku
1) Uzgodnił lokalizację projektowanej linii kablowej SN w działce numer
ewidencyjny 37/1 w obrębie Nowy Chodnów stanowiących pas drogowy drogi
powiatowej nr 4127E Biała Rawska – (Wilków) w m. Nowy Chodnów.
Inwestor PGE Dystrybucja S.A z/s w Lublinie Oddział Łódź-Teren ul. Tuwima
58.
2) Zatwierdził wynik postępowania do 30 tys. EURO na dostawę masy na
zimno.
3) Rozpatrzył wniosek w sprawie wykonania oświetlenia ul. Targowej w Rawie
Mazowieckiej.
4) Rozpatrzył wniosek o przyłączenie kanalizacji deszczowej z terenu Szkoły
Podstawowej nr 2 położonej przy ul. Miłej w Rawie Mazowieckiej do
kanalizacji deszczowej w ul. Targowej.
5) Zatwierdził likwidację piaskarek i dźwignic do piaskarek.
6) Propozycja wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów na okres
marzec-sierpień 2017 r.

7) Pismo uzupełniające do Pełnomocnictwa dla Pana Andrzeja Romańczuka –
Program Erasmus+
8) Sprawy bieżące związane z sytuacją w Szpitalu św. Ducha w Rawie
Mazowieckiej
9) zatwierdzenie postepowania ofertowego na wybór audytora wewnętrznego,
10) zatwierdzenie sprzedaży samochodu Lanos i ogłoszenie przetargu na
sprzedaż karetki

