
                                                    
Plan pracy Zarządu Powiatu w Rawie Mazowieckiej 

                                                       na  2020r.  
 
 
Styczeń 2020 r. 
 
1) sprawy bieżące w zakresie zadań rządowych i zadań własnych z zakresu Wydziału 
Geodezji - GG 
2)   sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 r. – WPS 
3)  zatwierdzenie Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych na rok 2020- WPS 
4) sprawy bieżące w zakresie dróg powiatowych i inwestycji - WI 
5) wniosek o  przyznanie środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu  
   wyłączania z produkcji gruntów rolnych na budowę i modernizację dróg dojazdowych  do  
   gruntów rolnych - WI  
6) wyrażenie zgody na przygotowanie zamówień publicznych na: 
 a) dostawę materiałów do  remontów cząstkowych dróg  powiatowych w 2020 roku: 
      -  emulsji asfaltowej w ilości  120 ton 
      - grysów bazaltowych frakcji : 0-2 mm – 400 ton; 5-8 mm- 400 ton, 
      - masy na zimno w ilości 120 ton, 
      -  
 b) usługi: 
         - koparką ok. 250 godzin, 
         - równiarką – 23,6 km – w miarę potrzeb – max czterokrotnie. -WI 
 
Luty 2020  r. 
 
1) sprawy bieżące w zakresie zadań rządowych i zadań własnych z zakresu Wydziału 
Geodezji - GG 
2) sprawy bieżące w zakresie dróg powiatowych i inwestycji - WI 
3)  wyrażenie zgody  na przygotowanie i ogłoszenie przetargów nieograniczonych na zadania  
   pn.: 
  „Remont wiaduktu drogowego nad CMK w Rylsku Dużym”; 
  „ Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice - Wilkowice” - WI 
4) 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 2020 w 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski – WPS  
5)  sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawski 
za rok 2019 –WPS  
 
 
Marzec 2020  r. 
 
1) sprawy bieżące w zakresie zadań rządowych i zadań własnych z zakresu Wydziału 
Geodezji- GG 

2) sprawy bieżące w zakresie dróg powiatowych i inwestycji – WI 



3) "Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie rawskim za 2019 rok" na 
marzec 2020 r.- PUP 
4) zatwierdzenie wyników przetargów na zadania pn.    „Remont wiaduktu drogowego nad 
CMK w Rylsku Dużym”,  „ Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice - Wilkowice”- WI 

5)  wyrażenie zgody  na postępowanie do 30 tys. euro na: 
  a)  remont chodnika przy drodze powiatowej nr 4105E w m. Rossocha, 
  b) remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy)- Zakrzew – podbudowa - WI 
6)  przedstawienie analizy z działalności służb, straży i inspekcji za rok 2019 - WPS 
7)  sprawozdanie Dyrektora SPZOZ z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego oraz z 
działalności Zakładu za 2019 rok –WPS 
8) przedstawienie przez Dyrektora SPZOZ planu finansowego i inwestycyjnego na 2020  rok-
WPS 
 
 Kwiecień 2020  r. 
 
1) informacja o kosztach I kwartału zimowego utrzymania dróg -WI 
2) sprawy bieżące w zakresie dróg powiatowych i inwestycji -WI 
3) Ocena zasobów pomocy społecznej - kwiecień 2. Sprawozdanie z działalności PCPR i 
pieczy zastępczej – PCPR 
4) sprawy bieżące w zakresie zadań rządowych i zadań własnych z zakresu Wydziału 
Geodezji- GG 
5) Zapoznanie się ze stanem mienia należącego do powiatu rawskiego, wyjazd w teren- GG 
6) Spotkanie Wielkanocne  - OR 
 
 Maj 2020  r. 
 
1) przedstawienie sprawozdania finansowego SPZOZ za 2019 rok i przyjęcie projektu 
Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
SPZOZ za 2019 rok – WPS 
2) sprawy bieżące w zakresie dróg powiatowych i inwestycji - WI 
3) sprawy bieżące w zakresie zadań rządowych i zadań własnych z zakresu Wydziału 
Geodezji - GG 
 
Czerwiec 2020  r. 
 
1) sprawy bieżące w zakresie dróg powiatowych i inwestycji - WI 
 2) sprawy bieżące w zakresie zadań rządowych i zadań własnych z zakresu Wydziału 
Geodezji- GG 
 
 Lipiec 2020  r. 
 
1) sprawy bieżące w zakresie dróg powiatowych i inwestycji  - WI 
2) uchwały zarządu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli 
kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - WPS 
3) sprawy bieżące w zakresie zadań rządowych i zadań własnych z zakresu Wydziału 
Geodezji - GG 
 
Sierpień 2020 r. 
1) sprawy bieżące w zakresie dróg powiatowych i inwestycji- WI 



2) informacja o bieżącej sytuacji finansowej i działalności SPZOZ za I półrocze 2020 roku– 
WPS 
3) informacja z naboru do szkół na rok szkolny2020/2021–WPS 
4) sprawy bieżące w zakresie zadań rządowych i zadań własnych z zakresu Wydziału 
Geodezji- GG 
5) Uzgadnianie  planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian - przedkładanych 
do uzgodnienia przez gminy z terenu Powiatu Rawskiego, sukcesywnie w ramach 
wpływających wniosków – SAB,  
6) Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego  na lata 2021-2024  – 
SAB, 
 
 
Wrzesień 2020  r. 
 
1) sprawy bieżące w zakresie dróg powiatowych i inwestycji- WI 
2) zgoda na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 
  w sezonie 2020 /2021 oraz na dostawę soli i piasku-WI 
3) sprawy bieżące w zakresie zadań rządowych i zadań własnych z zakresu Wydziału 
Geodezji- GG 
 
Październik 2020  r. 
 
1) uchwała zarządu w sprawie powołania komisji    do     zaproponowania nagród Starosty z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych –WPS 
2) sprawy bieżące w zakresie dróg powiatowych i inwestycji- WI 
3) zatwierdzenie wyników przetargów związanych z zimowym utrzymaniem dróg  
  powiatowych w sezonie 2020/2021- WI 
4) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Rawski w roku szkolnym 2019/2020- WPS 
5) podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia okresowej kontroli w SPZOZ –  WPS 
6) sprawy bieżące w zakresie zadań rządowych i zadań własnych z zakresu Wydziału 
Geodezji - GG 
 
Listopad 2020  r. 
 
1) zapoznanie się ze stanem mienia należącego do powiatu rawskiego, wyjazd w teren- GG 
2) sprawy bieżące w zakresie dróg powiatowych i inwestycji- WI 
3)  zmiana stawek za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych w trybie art.130a 
  ustawy Prawo o ruchu drogowym-WI 
4) sprawy bieżące w zakresie zadań rządowych i zadań własnych z zakresu Wydziału 
Geodezji- GG 
 
Grudzień 2020  r. 
 
1) sprawy bieżące w zakresie dróg powiatowych i inwestycji- WI 
2) informacja o bieżącej sytuacji finansowej i działalności SPZOZ za 2020 roku– WPS 
3)sprawy bieżące w zakresie zadań rządowych i zadań własnych z zakresu Wydziału 
Geodezji- GG 
4) Powiatowe spotkanie Bożonarodzeniowe -OR 
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