
 

Informacja z pracy Zarządu Powiatu Rawskiego za okres od 

3.02.2016 r. do 11.03.2016 r.                                                 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył pięć posiedzeń 

omawiając następujące sprawy: 

 

10 lutego 2016 roku 

 
1. Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia  projektu „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie rawskim (II)”. W ramach 

projektu osobom bezrobotnym zostaną zaoferowane aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu takie jak: staże, szkolenia zawodowe, 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – w  wysokości 

23.000 zł. Projekt jest realizowany od 1.01.2016 r. – 31.12.2016 roku. 

Wartość projektu wynosi  957 344,00 zł. 

2.  Podjął  uchwałę w sprawie zatwierdzenia  projektu „Aktywizacja osób po 

29 roku życia  pozostających bez pracy w powiecie rawskim (II)”. Grupę 

docelową projektu stanowi 40 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej 

jako osoby bezrobotne. Osobom bezrobotnym zostaną zaoferowane 

aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu takie jak: staże, jednorazowe 

środki na podjęcie działalności gospodarczej – w  wysokości 23.000 zł. 

Projekt jest realizowany od 1.01.2016 r. – 31.12.2016 roku. Wartość 

projektu wynosi  596 583,00 zł.  

3. Rozpatrzył wniosek na lokalizację projektowanej sieci wodociągowej na 

terenie gminy Sadkowice  w pasie drogowym. Zarząd Powiatu wyraził 

zgodę na lokalizację projektowanej sieci wodociągowej za pełną 

odpłatnością. 

4. Wyraził zgodę na lokalizacje projektowanego, kablowego przyłącza 

energetycznego NN w działkach  nr ewidencyjny 36/2 oraz 878 w 

miejscowości Komorów w  pasie  drogi powiatowej nr 4117E Ossowice – 

Kaleń oraz w działce nr ewidencyjny 34 stanowiącej pas drogowy drogi 

powiatowej nr 4118E Pukinin- (Mogielnica) do działki nr ewidencyjny nr 

59/1 (za pełną odpłatnością ). 

5. Wyraził zgodę na ogłoszenie konsultacji w sprawie Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018 z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

6. Zapoznał się z informacją z kontroli zadania publicznego pod nazwą 

„Podejmowanie działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej” przez Stowarzyszenie Rodziców i 

Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” w Rawie 

Mazowieckiej. 

7. Zarząd złożył oświadczenie woli  w sprawie przeznaczenia działki nr 3/16 

położonej przy ul. Opoczyńskiej w Rawie Mazowieckiej, że działka 

stanowi obecnie drogę dojazdową  do działek objętych  Łódzką Specjalną 

Strefą Ekonomiczną,  oznaczonych nr: 3/22, 3/23 , 3/25  oraz,  że nie 

przewiduje  zmiany przeznaczenia tego terenu. 



8. Zapoznał się z zawiadomieniem Wójta Gminy Regnów o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Regnów na fragmencie wsi Regnów.  

9.  Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok.  

10. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.  

11.  Zapoznał się z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 

który podtrzymał rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w 

sprawie nieważności Uchwały Rady Powiatu Rawskiego  w sprawie 

odmowy rozwiązania stosunku pracy z Radną Powiatowa Panią Teresa 

Pietrzak przez Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W 

związku z powyższym Zarząd Powiatu zdecydował o wystąpienie  

uzasadnienia wyroku.  

 

 24 lutego 2016 roku 

 
1. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok. 

2. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.  

3. Ustalił wysokość dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i  

placówek oświatowych na okres: marzec-sierpień 2016 roku. 

 

29 lutego 2016 roku 

 

1.Wyraził zgodę  na : 

1) lokalizację projektowanego, kablowego przyłącza  energetycznego NN 

w działce  nr ew. 499  w obrębie Olszowa Wola,   stanowiącej pas drogi 

powiatowej nr 4128E Olszowa Wola-(Błędów)  do działki nr ewidencyjny nr 

447, 

2) przeprowadzenie postępowań przetargowych na: 

a) zakup materiałów do remontów dróg: 

b) usługę: równiarki , podnośnika koszowego do podcinania gałęzi, 

koparki,  

2.  Zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Poprawa 

dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, 

przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II”. 

3. Podjął uchwałę 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 2016 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Rawski. 

4. Zapoznał się z propozycją  zaktualizowania harmonogramu rzeczowo 

finansowego działań inwestycyjnych w Szpitalu Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej. 

5. Podjął uchwałę w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległego 

czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkami 

Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

6. Zapoznał się z  wnioskiem AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. o częściowe 

odroczenie terminu płatności czynszu dzierżawnego.  



7. Zapoznał się z zawiadomieniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o 

przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka – obszary położone w rejonie ulic: Mszczonowskiej, Zamkowej 

Woli i Targowej, Jerozolimskiej , Browarnej, Księdza Skorupki, Parkowej i 

Armii Krajowej, Południowej, Przemysłowej, Piwnej, Paska, Opoczyńskiej, 

Katowickiej, Księże Domki. 

8. Podjął uchwałę w sprawie sprzedaży działek gruntu objętych Łódzką 

Specjalna Strefą Ekonomiczną, 

9. Wyznaczył przedstawiciela powiatu do pracy w komisji przetargowej przy 

sprzedaży działek objętych  Łódzką Specjalna Strefą Ekonomiczną, 

10. Zajął  stanowisko w sprawie kosztów budowy  infrastruktury technicznej. 

11. Podjął uchwałę  w sprawie zmiany w budżecie powiatu. 

12. Podjął uchwałę w  sprawie umorzenia należności p. Wolanowskiemu             

( byłemu dzierżawcy lokalu użytkowego). 

 13. Zatwierdził zaproponowany porządek Sesji Rady Powiatu z 11 marca br, 

 14. Podjął uchwałę 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 2016 w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski 

 

3 marca 2016 roku 

 

1. Przyjął informację o rynku pracy w powiecie rawskim w 2015 r. 

2.Zatwierdził zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowego działań 

inwestycyjnych w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej 

3. Wyraził zgodę na przystąpienie do projektu realizowanego w ramach Osi 

Priorytetowej VII Działanie 1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, 

4. Pozytywnie rozpatrzył wniosek Gminy Rawa Mazowiecka na dzierżawę 

lokalu. 

5. Podjął  uchwałę w sprawie zmian w budżecie  powiatu. 
 

8 marca 2016 roku 
 

1.Zatwierdził Operat szacunkowy w zakresie określenia wysokości 

wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu w związku z 

wybudowaniem odcinka gazociągu DN 125 w działce nr 300 położonej w 

obrębie nr 1 Rawa Mazowiecka. 

2. Zapoznał się z zaleceniami Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Łodzi w sprawie  wykonania koniecznych prac remontowych w 

Zespole Placówek Specjalnych. 

 

 
 


