Informacja z pracy Zarządu Powiatu Rawskiego za okres
od 21.03.2017 r. do 6.04.2017 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył trzy posiedzenia
omawiając następujące sprawy
21 marca 2017 r.
1) Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Sylwii
Stangreciak – Z-cy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do
podpisywania umowy, realizacji, monitorowania i rozliczania ” Programu
wyrównywania różnic między regionami III” , oraz podpisywania porozumienia
i umowy, realizacji , monitorowania i rozliczania pilotażowego programu
„Aktywny samorząd”.
2) Podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej oraz
stałych składów komisji przetargowych dla prowadzenia postępowań, w których
zamawiającym jest Powiat Rawski.
3) Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie i planów finansowych budżetu
Powiatu Rawskiego na 2017 rok.
28.03.2017 r.
1) zapoznał się z projektem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie
społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i
zdrowotne”, w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01–10-001/17
ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
2) Udzielił pełnomocnictwa prezesowi Fundacji Idee Społeczne FIDEES do
złożenia wniosku o dofinansowanie,
3) Zatwierdził wynik postępowania do 30 tys. EURO na dostawę emulsji
asfaltowej i grysów do remontów cząstkowych dróg powiatowych.
4) Unieważnił przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku SierzchowySanogoszcz.
5) Uzgodnił zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawa Mazowiecka w zakresie pasów drogowych ulic: Wyszyńskiego,
Adama Mickiewicza, Krakowskiej, Reymonta, Miłej i Warszawskiej.
6)
Zaopiniował pozytywnie Programu ochrony środowiska dla gminy
Sadkowice
7) Podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 58/2015 Zarządu Powiatu
Rawskiego z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pożyczki
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej
8) Zapoznał się z informacją dyrektora SPZOZ o sprawach bieżących

9) Przyjął koncepcję podziału działki Nr 308/27 położonej w Rawie Maz. obręb
4 przy ul Targowej.
10) Wyraził zgodę na uruchomienie procedury włączenia działek nr 3/21 i 3/16
położonych w Rawie Maz. obręb nr 5 do ŁSSE.
11) Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu.
12) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego.
4.04.2017 r.
1) Zatwierdził wyniki postępowania do 30 tys. EURO na:
- dostawę masy na zimno do remontów cząstkowych dróg powiatowych,
- usługi koparką,
- usługi równiarką
2) Wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zakup i
instalację dwóch pieców gazowych do centralnego ogrzewania w budynkach
Starostwa Powiatowego przy placu Wolności i ul. Kościuszki.
3) Zapoznał się z wystąpieniem mieszkańców wsi Grzymkowice o pilną
konserwację zabytkowej alei lipowej.
4) Przyjął stanowisko w związku ze skargą grupy radnych ,skierowaną na ręce
Wojewody Łódzkiego, na działalność Zarządu Powiatu.
5) Przyjął propozycję odpowiedzi na prośbę Wojewody Łódzkiego , kierowaną
do Starosty/Przewodniczącego Zarządu Powiatu, w związku z zarzutami grupy
radnych dotyczącą działalności Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.
6) Zatwierdził operat szacunkowy, który ustala wartość służebności przesyłu w
ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej.
7) Zatwierdził operat szacunkowy wyceny działek budowlanych przy ulicy
Targowej.
8) Podjął uchwałę w sprawie przekazania samochodu dostawczego ( była
karetka ) dla OSP Wołucza w celu sprawnego współdziałania miedzy
podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych.
9) Zatwierdził wynik postepowania konkursowego na nabór partnerów na
realizacje projektu „Usługi społeczne i zdrowotne”.
10) Zajął negatywne stanowisko w sprawie propozycji zmiany Statutu Powiatu
Rawskiego.

