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Plan pracy Zarządu Powiatu Rawskiego 
w 2019 roku 

 
 
 
1. Styczeń 
 
 1) Zatwierdzenie Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych na rok 2019            -  WPS 
 2) Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018                        - WPS 
 3) Sprawy bieżące w zakresie dróg powiatowych i inwestycji                                      - WI 
 4) Wyrażenie zgody na postępowania do 30 tys. euro na: 
 a) dostawę materiałów do  remontów cząstkowych dróg  powiatowych w 2019 roku: 
      -  emulsji asfaltowej w ilości 80 ton 
      - grysów bazaltowych frakcji : 0-2 mm – 314 ton; 5-8 mm- 314 ton, 
      - masy na zimno w ilości 120 ton,  
 b) usługi: 
         - koparką ok. 250 godzin, 
         - równiarką – 23,6 km – w miarę potrzeb – max czterokrotnie                              - WI 
5) Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu                                                          - FN 
6) Uchwały w sprawie zmian planów finansowych             - FN 
 
2. Luty 
 
1) Uchwała zarządu 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 2019 w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski                                       - WPS 
2) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawski 
za rok 2018                                                                                                                         - WPS 
3) Przyjęcie harmonogramu dyżurów aptek na  2019 roku                                               - WPS 
4) Sprawy bieżące w zakresie dróg powiatowych i inwestycji                                           -WI 
5) Zgoda na przygotowanie i ogłoszenie przetargów nieograniczonych na zadania pn.: 
  „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E Zawady- Biała Rawska – 3,01km”; 
  „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – (Mogielnica) na odcinku od km 10+300 
   do km 12+760 – 2,46 km”,                                                                                              - WI 
6) Zgoda na zlecenie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu 
   ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej                                                                              - WI 
7) Zapoznanie się ze stanem mienia należącego do powiatu rawskiego, wyjazd w teren - GG 
8) Opiniowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin powiatu 
rawskiego                                                                                                                            - SAB 
9) Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu                                                              - FN 
10) Uchwały w sprawie zmian planów finansowych                - FN 
 
 
3. Marzec 
 
1) Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie rawskim za 2018r."        - PUP 
2) Przedstawienie analizy z działalności służb, straży i inspekcji za rok 2018                 - WPS 
3) Przedstawienie przez Dyrektora SPZOZ planu finansowego i inwestycyjnego na 2019  rok                                                      
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                                                                                                                                          -  WPS 
4) Sprawozdanie Dyrektora SPZOZ z realizacji planu finansowego  
i inwestycyjnego oraz z działalności Zakładu za 2018 rok                                               -WPS 
5) Sprawy bieżące w zakresie dróg powiatowych i inwestycji                                         - WI 
6) Zatwierdzenie wyników przetargów na zadania pn.  : 
„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E Zawady- Biała Rawska – 3,01km”;   „ Przebudowa 
drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – (Mogielnica) na odcinku od km 10+300  do km 12+760 
– 2,46 km”                                                                                                                           -WI 
7) Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu                                                             - FN 
8) Uchwały w sprawie zmian planów finansowych                - FN 
 
 
4. Kwiecień 
 
1) Przedstawienie sprawozdania finansowego SPZOZ za 2018 rok i przyjęcie projektu 
Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
SPZOZ za 2018 rok                                                                                                            - WPS 
2)  Informacja o kosztach I kwartału zimowego utrzymania dróg                                     - WI 
3)  Sprawy bieżące w zakresie dróg powiatowych i inwestycji                                          - WI 
4)  Zgoda na postępowanie do 30 tys. Euro na wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu 
   ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej                                                                               - WI 
5) Powiatowe spotkanie Wielkanocne                                                                         – Or, WPS 
6) Opiniowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin powiatu 
rawskiego                     - SAB 
 7) Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu                                                             - FN 
 8) Uchwały w sprawie zmian planów finansowych                 - FN 
 
 
5. Maj 
 
1) Przyjęcie harmonogramu dyżurów aptek na  2019 roku                                                - WPS 
2) Sprawy bieżące w zakresie dróg powiatowych i inwestycji,                                          - WI 
3) Zgoda na postępowanie do 30 tys. Euro na budowę chodnika w m. Stara Wieś            -WI 
4) Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu                                                              - FN 
5) Uchwały w sprawie zmian planów finansowych                 - FN 
 
 
 
6. Czerwiec 
 
1) Sprawy bieżące w zakresie dróg powiatowych i inwestycji,                                           -WI 
2) Zgoda na przygotowanie i ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Roboty 
budowlane związane z termomodernizacją budynków Zespołu Placówek Specjalnych w 
Rawie Mazowieckiej przy u. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – etap 2”                                                                                               - WI 
3) Opiniowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin powiatu 
rawskiego                                                                                                                            - SAB 
4) Zaopiniowanie raportu ochrony środowiska za lata 2017-2018                                     - SAB 
5) Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu                                                              - FN 
6) Uchwały w sprawie zmian planów finansowych                 - FN 
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7. Lipiec 
 
1) Uchwały zarządu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli 
kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego              - WPS 
2 ) Informacja z naboru do szkół na rok szkolny 2019/2010                                             - WPS 
3) Sprawy bieżące w zakresie dróg powiatowych i inwestycji,                                         - WI 
4) Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Roboty budowlane 
związane z termomodernizacją budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej przy u. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 
– etap 2”                                                                                                                              - WI 
5) Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu                                                             - FN 
6) Uchwały w sprawie zmian planów finansowych                - FN 
7) Analiza sposobu  zagospodarowania mienia powiatowego                                           - GG 
 
 
 
 
8. Sierpień 
 
1) Informacja o bieżącej sytuacji finansowej i działalności SPZOZ za I półrocze 2019 roku                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                           - WPS 
2) Przyjęcie harmonogramu dyżurów aptek na  2019 roku                                               - WPS 
3) Sprawy bieżące w zakresie dróg powiatowych i inwestycji,                                         - WI 
4) Opiniowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin powiatu     
5) Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu                                                             - FN 
6) Uchwały w sprawie zmian planów finansowych                - FN 
 
rawskiego                                                                                                                            - SAB 
 
 
9. Wrzesień 
 
1) Uchwała zarządu w sprawie powołania komisji do zaproponowania nagród Starosty z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Rawski                                                                                - WPS 
2) Sprawy bieżące w zakresie dróg powiatowych i inwestycji,                                       - WI 
3) Zgoda na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych w sezonie 2019/2020 oraz na dostawę soli i piasku                                   -WI 
4) Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu                                                          - FN 
5) Uchwały w sprawie zmian planów finansowych             - FN 
 
 
 
10. Październik 
 
1) Przyjęcie harmonogramu dyżurów aptek na  2019 roku                                              - WPS 
2) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Rawski w roku szkolnym 2018/2019                                 - WPS 
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3) Sprawy bieżące w zakresie dróg powiatowych i inwestycji                                        - WI 
4) Zatwierdzenie wyników przetargów związanych z zimowym utrzymaniem dróg  
  powiatowych w sezonie 2019/2020                                                                                -WI 
5) Opiniowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin powiatu 
rawskiego                                                                                                                             
6) Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu                                                          - FN 
7) Uchwały w sprawie zmian planów finansowych             - FN 
 
 
11. Listopad 
 
1) Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia okresowej kontroli w SPZOZ            - WPS 
2) Informacja o bieżącej sytuacji finansowej i działalności SPZOZ za 3 kwartały 2019 roku-  
3) Sprawy bieżące w zakresie dróg powiatowych i inwestycji                                         - WI 
4) Zmiana stawek za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych w trybie art.130a 
  ustawy Prawo o ruchu drogowym                                                                                   - WI 
5) Informacja ze sprzedaży mienia powiatu rawskiego                                                    - GG 
6) Bieżące sprawy z zakresu gospodarowania mieniem Powiatu i Skarbu Państwa        - GG 
7) Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu                                                            - FN 
8) Uchwały w sprawie zmian planów finansowych               - FN 
 
 
12. Grudzień 
1) Sprawy bieżące w zakresie dróg powiatowych i inwestycji                                         -WI 
2) Spotkanie opłatkowo – noworoczne                                                                        - OR,WPS 
3) Opiniowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin powiatu 
rawskiego                                                                                                                             
4) Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu                                                           - FN 
5) Uchwały w sprawie zmian planów finansowych              - FN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


