
Informacja z pracy Zarządu Powiatu Rawskiego za okres od 11.03.2016 r. do 

14.04.2016 r. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył sześć posiedzeń omawiając 

następujące sprawy  

 

11 marca 2016 r. 

 
1. Zatwierdził wynik przetargu na zadanie pn.” Termomodernizacja Kompleksu 

Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” 

Najkorzystniejszą  ofertę złożyło  Konsorcjum Firm:  

1. CEHINI Marcin Gil 95-100 Zgierz, ul.Chopina 1, 

2. DOMTOM Sp. z o.o. 93-460 Łódź, ul. Chocianowicka 20A.     

w cenie 2.509.888,35 zł. brutto z gwarancją 60- miesięczną.  

 

15 marca 2016 r. 

 

1.  Podjął uchwałę w sprawie ustalania zasad rozpatrywania wniosków osób 

niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach 

pilotażowego programu „ Aktywny samorząd” w 2016 roku. 

2. Przyjął sprawozdanie z realizacji zadania pn. Rehabilitacja dzieci 

niepełnosprawnych realizowanego przez Stowarzyszenie Dobro Dzieci.  

3. Zatwierdził wyniku przetargu sprzedaży nieruchomości przy ul. Zwolińskiego 

w Rawie Mazowieckiej ( nikt nie wpłacił wadium).  

4. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok.  

5.Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w wysokości 

533 333,00 zł. z terminem spłaty na dzień 15 grudnia 2016 roku. 

 

 23 marca 2016 r. 

 

1. Zatwierdził wynik postępowań przetargowych do 30000 tyś EURO na: 

- dostawę soli drogowej do zimowego utrzymani dróg powiatowych. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła Kopalni Soli Kłodawa S.A. za kwotę 

70.110,00 zł. brutto z dostawą. 

    -  dostawę emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych dróg powiatowych”. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła BITUNOVA Sp. z o.o. za  kwotę 53.898,60 

zł. brutto z dostawą. 

- wyraził zgodę na ustanowieni służebności przesyłu dla PGE Dystrybucja 

S.A. w Lublinie (10m2) dla działki nr ewidencyjny 141, obręb 3, jedn. 

ewidencyjna Rawa Mazowiecka – Miasto, w celu umożliwienia 

wybudowania linii kablowej średniego napięcia do zasilenia w energię 



elektryczną działki nr ewidencyjny 168, ustalając jednorazową opłatę w 

wysokości 840 zł. brutto.  

2. Zapoznał się z  programem pt. ”Wyrównywanie różnic między regionami III” 

na 2016 rok i wyraził zgodę na uczestnictwo Powiatu Rawskiego w/w 

programie.  

3. Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji 

projektu pt. ”Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej, wspierającej 

rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa 

platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług 

publicznych”.  

4.  Zatwierdził harmonogram pracy aptek.  

5. Przedłożona została Informacja dotycząca spotkania przedstawicieli firmy 

Centrum Dializa z Sosnowca, oraz AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. z 

Zarządem Powiatu.  

    

31 marca 2016 r. 

 

1.  Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. 

2.  Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok.  

3. Zarząd Powiatu przyjął informację o przebiegu wykonania budżetu i  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego za 2015 rok, o 

dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu 

Rawskiego oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej  i Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Ponadto 

przyjął informacje o stanie mienia Powiatu Rawskiego. 

 

5 kwietnia 2016 r. 

 

1.  Zatwierdził wynik postępowania przetargowego do 30000 EURO na dostawę 

masy na zimno do remontów cząstkowych dróg powiatowych. 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Rejon Robót Drogowych DROG- BUD Sp. z 

o.o. z Alwernii  za 30.073,50 zł brutto z dostawą. 

2.  Ustanowił  inspektora nadzoru nad termomodernizacją szpitala Pana Michała 

Krawczyka Pracownia Projektowo - Archivision ze Skierniewic z 

wynagrodzeniem 47.478,00 zł. Brutto. 

3. Wyraził zgodę na objęcie scaleniem drogi Nr E1315 oraz przekazanie tej 

drogi Gminie Rawa Mazowiecka w drodze porozumienia.  

4. Określił trybu sprzedaży działki Nr 594 przy ul. Zwolińskiego w Rawie 

Mazowieckiej ( w trybie przetargowym ).   

5. Wyraził zgodę na dzierżawę powiatowych gruntów rolnych.  



6. Przyjął przedstawioną informację z rocznej działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej oraz informacja 

dotycząca realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej za 2015 rok i wykaz 

potrzeb.  

7. Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie określenia 

zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 

niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

przeznaczonych na realizacje tych zadań w 2016 roku.  

8. Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018.  

9. Przyjął  propozycję tekstu Porozumienia w sprawie dalszej realizacji Umowy 

dzierżawy Nr 201/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku.  

10. Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w 

budżecie powiatu.  

11. Przyjął propozycję porządku XVII Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  

12. Zapoznał się z pismem Wojewody Łódzkiego informującym o wykreśleniu 

lokalizacji szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej. 
 

12.04.2016 r. 

 

1. Rozpatrzył wnioski o uzgodnienie zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego: 

 - miasta Biała Rawska, fragment obszaru przy ul. Topolowej 

 -gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi: Jakubów i Zagórze, Konopnica, 

Soszyce, Ścieki 

 - gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi Julianów, Podlas, Przewodowice 

 - gminy Biała Rawska, fragmenty wsi Słupce i Szwejki Małe 

- miasta Rawa Mazowiecka, obszary ulic: Mszczonowskiej i Katowickiej   

2. Uzgodnił podpisanie  porozumienia w sprawie dalszej realizacji Umowy 

dzierżawy nr 210/2013  z dnia 15 listopada 2013 roku. 

3. Rozpatrzył wniosek Komendanta PSP w Rawie Mazowieckiej w sprawie 

dofinansowania zakupu lekkiego samochodu ratownictwa wodnego.  

4.  Przyjął informacje w sprawie  oceny stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w Powiecie Rawskim za rok 2015. 

5. Przyjął  informację o działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej za rok 

2015. 

6. Zatwierdził zmianę uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu 

powiatu 

 

 


