
 

 

 

Informacja z pracy Zarządu Powiatu Rawskiego za okres                                        

od  23.02.2017 r. do 21.03.2017 r. 
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył trzy posiedzenia omawiając 

następujące sprawy  

 

23 lutego 2017 roku 

 

1) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2017 rok.  
 

7 marca 2017 roku 
 

1) Zatwierdził wynik  postępowania do 30 tys. EURO na wycinkę drzew przydrożnych z pasa 

dróg powiatowych. 

 

2) Zapoznał się  ze sprawozdaniem z  wykonania zadania publicznego – podejmowanie 

działań  mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

 

3) Zapoznał się z  wnioskiem dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w sprawie 

przekazania dodatkowych środków finansowych na remont stołówki.( decyzja PWIS w 

Łodzi). 

4) Zapoznał się z wykonaniem zaleceń Zarządu Powiatu kierowanych do Zarządu AMG 

Centrum Medyczne Sp .z o.o. związanych z  realizacją  umowy dzierżawy. 

 

4) Zapoznał się z zawiadomienie Burmistrza Rawy Mazowieckiej o przystąpieniu do zmiany 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka , fragmenty położone przy 

ulicach: Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Wodnej, Jana Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, 

Jerozolimskiej i Słonecznej, Zamkowa Wola, Konstytucji 3-go Maja i Krakowskiej, 

Warszawskiej i Targowej, Kardynała Wyszyńskiego i Adama Mickiewicza, Kolejowej i 

łowickiej, Jana Chryzostoma Paska, Dolnej i Juliana Tuwima, Księże Domki, oraz Juliusza 

Słowackiego i Katowickiej. 

 

5) zapoznał się ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rawa Mazowiecka – fragment w rejonie ul. Białej oraz obszary położone w rejonie ulic: 

Katowickiej, Słowackiego oraz Księże Domki. 

 

14 marca 2017 roku 

 

1) zapoznał się z informacją o rozliczeniu Umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego 

 pn. Podejmowanie działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej ( realizowanej przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 

Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”). 

 

2) Wyraził zgodę  na przygotowanie postępowania do 30 tys. EURO na profilowanie dróg 

powiatowych o nawierzchni gruntowej oraz usługi koparką. 

 

3) Rozpatrzył możliwość udział Powiatu w II etapie konkursu „ MODERNIZACJA ROKU 

2016”. 



4)  Rozpatrzył przejęcie na rzecz Powiatu działki o numerze ewidencyjnym: 125/3 w obrębie 

Rossocha i działki nr 125/4 w obrębie Rossocha. 

 

5) przyjął projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i 

specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół  ponadpodstawowych i 

specjalnych 

 

6)  Uzgodnił projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rawa Mazowiecka w zakresie pasów drogowych ulic w rejonie Placu Marszałka Józefa 

Piłsudskiego.  

 

7) zapoznał się z  informacją w sprawie wyniku  postepowania w rokowaniach sprzedaży 

nieruchomości (Warsztaty szkolne), 

 

8) przyjął projekt uchwały w sprawie sprzedaży użytkowania wieczystego działki przy ul. 

Krakowski 

 

9) zapoznał się z informacją o sytuacji finansowej powiatu możliwości i potrzeby 

 

10)  podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru partnerów 

krajowych do przygotowania i realizacji projektu ogłoszonego przez WUP w Łodzi. 

 

11) Zapoznał się z informacja  dotyczącą zapytania  o możliwości ustalenia składników 

objętych rokowaniami dot. nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego poł. w 

Rawie Mazowieckiej przy  ul. Zwolińskiego 

 

12) zatwierdził wynik postępowania w sprawie zlecenia wykonania 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. 

 

13)  Informacja w sprawie wyjazdu delegacji  powiatu rawskiego do powiatu Bohoduchiv, 

 

14)  Wyraził zgodę na ogłoszenie konkursu „Radosne Święto”, 

 

15) Wyraził zgodę na używanie herbu Powiatu Rawskiego przez Powiatową Radę 

Działalności Pożytku Publicznego, 

 

16) Zatwierdził propozycję  porządku dzisiejszego posiedzenia Rady Powiatu. 
      
 
 
 

 


