Informacja z pracy Zarząd Powiatu Rawskiego za okres
od 6.04.2017 r. do19.05.2017 r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył cztery posiedzenia
omawiając następujące sprawy
w dniu 20.04.2017 r.
1) Zapoznał się z informacją z sesji otwarcia ofert dotyczących powtórzonego przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)Lesiew na odcinku Sierzchowy Sanogoszcz. Wszystkie oferty przekraczają środki
zabezpieczone w budżecie.
2) Wyraził zgodę na przygotowanie postępowania do 30 tys. EURO na odnowienie
oznakowania poziomego dróg powiatowych w mieście Rawa Mazowiecka i w powiecie.
3) Zatwierdził „Ocenę bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie
rawskim za rok 2016”.
4) Zatwierdził treści odpowiedzi do Wojewody Łódzkiego , kierowaną do
Starosty/Przewodniczącego Zarządu Powiatu, w związku z zarzutami grupy radnych dot.
działalności Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.
5) Przyjął informację o wynikach postępowania w sprawie wyboru wykonawcy na
sporządzenie studium wykonalności do projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” w
ramach ZPWŁ .
6) Zajął stanowisko w sprawie wniosku Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska w sprawie
przekazania na rzecz Gminy Biała Rawska dz. nr 254/9 i 253/14 będących własnością
Powiatu Rawskiego położonych w obrębie nr 2 miasta Biała Rawska .
7) Zajął stanowisko w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości przy ul
Zwolińskiego dz nr 549/4 .
8) Zatwierdził projekt zmian w WPF w zakresie realizacji projektu „Budowa Systemu
Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu
Województwa Łódzkiego” w ramach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.
9) Zatwierdził wyniku konkursu na wybór organizacji pozarządowej realizującej obchody
Święta Konstytucji 3 Maja w połączeniu z festynem organizacji pozarządowych
w dniu 25.04.2017 r.
1) Ustanowił służebności przesyłu związane z budową kablowego przyłącza energetycznego
w działce nr ew. 134 w obrębie nr 8 Rawa Mazowiecka, stanowiącej pas kolejowy kolei
wąskotorowej, do działki nr ew. 63 w obrębie 8. Właścicielem działki jest Pani Katarzyna
Kowalczyk , zam. os. Solidarności 1/61 w Rawie Mazowieckiej.
2) Zatwierdził porządek Sesja Rady Powiatu z 19.05.2017r.
w dniu 8.05.2017 r.
1) Przyjął Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2016 rok, wraz z
bilansem i rachunkiem zysków i strat.
2) Przyjął Sprawozdanie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej z realizacji planu finansowego za
2016 rok oraz sprawozdanie FO1 za I kw.2017 r.
3) Przyjął Sprawozdanie SPZOZ z gospodarowania mieniem za 2016 r.
4) Przyjął Plan finansowy SPZOZ na 2017 wraz z planem inwestycyjnym.
5) Zapoznał się z informacją dyrektora SPZOZ dot. planowanych najmów lokali użytkowych
.

6) Podjął Uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi ZSCEZiU do
realizacji projektu „ Adaptacja , przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury
w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do
rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w ZSCEZiU im Mikołaja Kopernika w Rawie
Mazowieckiej”-wniosek nr WND- RPLD07.04.01-10-0006/16.
7) Zaopiniował Programu ochrony środowiska dla gminy Biała Rawska.
8) Przyjął przedstawioną Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Rawskim za 2016r.
9) Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych
oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizację
tych zadań w 2017r.
10) Podjął Uchwałę w sprawie zmian w budżecie
w dniu 16.05.2017 r.
1) Zapoznał się z możliwością ustanowienia służebności przesyłu związanej z budową sieci
kablowej mającej na celu poprawę zasilania w energię elektryczną mieszkańców w m.
Rokszyc , w działce nr ew. 66 w obrębie Rokszyce, stanowiącej pas kolejowy kolei
wąskotorowej.
2) Uzgodnił lokalizację projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia w działce nr ew.
404/2 w obrębie Kaleń, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4117E OssowiceKaleń. Inwestycja stanowi kolejny etap planu gazyfikacji powiatu rawskiego (SIME Polska).
3) Rozpatrzył wniosek o uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza wodociągowego
w pasie drogi powiatowej nr 4116E Głuchówek-Sanogoszcz (dz. nr ew. 115) do działki nr ew.
59 w obrębie Bogusławki Duże. Właścicielem działki jest Sławomir Winiarski zam.
Matyldów 9.
4) Podjął Uchwałę ( do sporządzenia aktu notarialnego ) w celu 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 (gazyfikacja powiatu rawskiego
SIME Polska).
5) Podjął Uchwałę Zarządu w sprawie wyrażenia zgody dla SPZOZ na wynajem lokali
użytkowych w budynku na ul. Niepodległości 8.
6) Podjął Uchwałę Zarządu w sprawie ogłoszenia konkursów na dyrektorów szkół .
7)Zapoznał się z informacją o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatu
szacunkowego ustalającego wartość zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Rawskiego, położonej w Rawie Mazowieckiej przy
ul. Zwolińskiego
oznaczonej nr działki 549/4 [obr. nr 4], przeznaczonej do sprzedaży.
8) wyraził zgodę na zapytanie ofertowe na usługi pocztowe
9) zapoznał się z proponowanymi przez Komisje Statutową zmianami Statutu Powiatu
Rawskiego

