P R O T O K Ó Ł NR 148/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 29 listopada 2013 roku.
W
posiedzeniu
uczestniczyli
członkowie
Zarządu,
zgodnie
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Maria Charążka- Przewodnicząca
Rady, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Marzena Pakuła – Skarbnik
Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Stefan
Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami, Grażyna Walewska – Inspektor w Oddziale Oświaty,
Kultury i Sportu. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak

Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Uzgodnienie operatu wodno - prawnego na wykonanie rowu
odprowadzającego nadmiar wód ze zbiornika przeciwpożarowego w
miejscowości Regnów – teren zakładu Roja Sp. z o. o.
4. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg
powiatowych usytuowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka w 2014
roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 235/2013 w sprawie
ustalenia służebności przesyłu na rzecz PGE.
6. Zatwierdzenie harmonogramu dyżurów pracy aptek na miesiące grudzień
2013 roku, oraz styczeń 2014 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej do rozliczania
finansowego projektu „Moja wymarzona ekopracownia”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu
Rawskiego na 2013 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do sprzedaży środków
trwałych ruchomych stanowiących własność powiatu.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1130 dokonał Starosta
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu.
Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono.
Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również
uwag nie zgłoszono.

Ad. 3
Uzgodnienie operatu wodno - prawnego na wykonanie rowu
odprowadzającego nadmiar wód ze zbiornika przeciwpożarowego w
miejscowości Regnów – teren zakładu Roja Sp. z o. o.
Materiał w tym zakresie przedstawiła Pani Dyrektor Killman.
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił operat wodno – prawny przedstawiony
przez Spółkę „ROJA”.
Ad. 4 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg
powiatowych usytuowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka w 2014 roku.
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwróciła się z
prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zimowe
utrzymanie dróg powiatowych usytuowanych na terenie miasta Rawa
Mazowiecka w 2014 roku. Zamówienie obejmuje usługi polegające na
odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej na ulicach oraz chodnikach
stanowiących drogi powiatowe usytuowane w granicach administracyjnych
miasta Rawa Mazowiecka. Zakres robót związanych z zimowym utrzymaniem
dróg obejmuje: szacunkowe ilości a). zwalczanie śliskości ulic, parkingów,
zatok postojowych 1200 km b). odśnieżanie ulic, parkingów, zatok postojowych
1200 km c). zwalczanie śliskości i odśnieżanie chodników, usytuowanych w
ciągach dróg powiatowych 1467 tys. m2 .
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury przetargowej.
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 235/2013 w sprawie
ustalenia służebności przesyłu na rzecz PGE.
W związku z nie podpisaniem protokołu uzgodnień w sprawie ustanowienia
służebności przesyłu na działce nr 307/9 przez Polską Grupę Energetyczną
Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, Powiat Rawski wstąpił z
wnioskiem do sądu. Na wniosek Polskiej Grupy Energetycznej w dniu 28
listopada br. odbyło się spotkanie w sprawie warunków ustanowienia
służebności przesyłu na działce 307/9. W wyniku ustaleń Polska Grupa
Energetyczna zaproponowała kwotę 19.900 zł. brutto. Wyniki ustaleń Dyrektor
Stefan Goryczka przedstawił Zarządowi Powiatu.
Po zapoznaniu się z ustaleniami, Zarząd Powiatu podjął decyzję o wycofaniu
wniosku z sądu, oraz wyraził zgodę na obniżenie kwoty z tytułu ustanowienia
służebności przesyłu w celu przeprowadzenia linii energetycznej kablowej
niskiego napięcia w gruncie działki 307/9 z kwoty 27.715,40 zł. brutto na kwotę
19.900,00 zł. brutto. W związku z powyższym będzie sporządzony nowy
protokół uzgodnień. Również w tej kwestii Zarząd Powiatu podjął tez stosowną
Uchwałę Nr 323/2013, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ponadto w tym punkcie Pan Dyrektor Goryczka poinformował iż Firma
Molewski Sp. z. o o. zmieniła przebieg położenia kanalizacji tłocznej (nie
wykonała zgodnie z projektem) na działce nr 307/10 przy ul. Warszawskiej w
Rawie Mazowieckiej. W związku z pogorszeniem warunków zagospodarowania
w/w działki, Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora Goryczkę do rozmów i
spisania porozumienia z Firmą Molewski Sp. z. o. o celem rekompensaty za
zaistniałą sytuację.
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Ad. 6 Zatwierdzenie harmonogramu dyżurów pracy aptek na miesiące grudzień
2013 roku, oraz styczeń 2014 roku.
Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram dyżurów pracy aptek na miesiące
grudzień 2013 rok, oraz styczeń 2014 roku. Harmonogram stanowi załącznik nr
3 i 4 do protokołu.
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej do rozliczania
finansowego projektu „Moja wymarzona ekopracownia”.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę upoważniającą Panią Jolantę Popłońską –
Dyrektora Zespołu Szkol Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej do rozliczenia
finansowego projektu „ Moja wymarzona ekopracownia w ZSP w Białej
Rawskiej” realizowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Uchwała Nr 324/2013 stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu.
Pani Skarbnik –Marzena Pakuła przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie na 2013 rok.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie. Uchwała Nr
319/2012 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 9 Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu
Rawskiego na 2013 rok.
Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu
Powiatu Rawskiego na 2013 rok. Uchwały nr 320/2013 i nr 322/2013 stanowią
załączniki nr 7 i 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia
pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyższej kwestii. Uchwała Nr 321/2013
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do sprzedaży środków
trwałych ruchomych stanowiących własność powiatu.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania komisji do sprzedaży
środków trwałych ruchomych stanowiących własność powiatu. Uchwała Nr
325/2013 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 12 Sprawy różne.
W sprawach różnych Zarząd Powiatu wyraził zgodę na docieplenie budynku
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej przy ul.
Łowickiej 15.Ponadto Starosta Matysiak poinformował, iż w dniu 20 grudnia
2013 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym, na Sali Konferencyjnej,
odbędzie się powiatowe spotkanie „opłatkowe” z okazji Świąt Bożego
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Narodzenia. Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu
na dzień 09.12.2013 r. na godz. 1400.
Ad. 13 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1230 zamknięcia posiedzenia
Zarządu Powiatu.

W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
Sporządziła : Kinga Kacprzak

Zarząd Powiatu:
Józef Matysiak

Starosta Rawski

.............................................

Marian Krzyczkowski

Wicestarosta

.............................................

Marek Sekuter

Członek Zarządu

.............................................

Tadeusz Damaz

Członek Zarządu

............................................

Jarosław Kobierski

Członek Zarządu

...........................................
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