P R O T O K Ó Ł NR 64/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 8 marca 2016 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, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Małgorzata
Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Operat szacunkowy w zakresie określenia wysokości wynagrodzenia za
ustanowienie służebności przesyłu w związku z wybudowaniem odcinka
gazociągu DN 125 w gruncie działki nr 300 położonej w obrębie nr 1 Miasta
Rawa Mazowiecka.
4. Informacja o zaleceniach Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu
Sanitarnego w Łodzi dotyczącego wykonania koniecznych prac
remontowych w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 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 Operat szacunkowy w zakresie określenia wysokości wynagrodzenia za
ustanowienie służebności przesyłu w związku z wybudowaniem odcinka
gazociągu DN 125 w gruncie działki nr 300 położonej w obrębie nr 1 Miasta
Rawa Mazowiecka.
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury poinformowała iż
został sporządzony operat szacunkowy ustanowienia służebności przesyłu w
związku z wybudowaniem odcinka gazociągu (10m2) DN 125 w gruncie działki
nr 300, położonej w obrębie nr 1 Miasta Rawa Mazowiecka. Biegły wycenił na
kwotę 840 zł. brutto.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę Polskiej Spółce Gazownictwa na ustanowieni
służebności przesyłu (10m2) związku z wybudowaniem odcinka gazociągu
(10m2) DN 125 w gruncie działki nr 300, położonej w obrębie nr 1 Miasta Rawa
Mazowiecka ustalając jednorazową opłatę w wysokości 840 zł. brutto + koszt
wykonania operatu szacunkowego w wysokości 300 zł +VAT .

Ad. 4 Informacja o zaleceniach Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu
Sanitarnego w Łodzi dotyczącego wykonania koniecznych prac remontowych w
Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.
Realizując przyjęty porządek obrad Dyrektor Latek poinformował, iż
Państwowy Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Łodzi decyzją Nr
7/2016 w oparciu o protokół kontroli sanitarnej przeprowadzonej w Zespole
Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, nakazał Powiatowi Rawskiemu
w budynku internatu Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej,
przy ul. Przemysłowej 2 doprowadzić do właściwego stanu sanitarno –
technicznego: ściany i sufity w korytarza, pomieszczeniach sanitarnych
dziewcząt i chłopców i w pomieszczeniach mieszkalnych (powierzchnie
zabrudzone, ubytki farby i tynku) oraz stolarki drzwiowej do pomieszczeń
mieszkalnych i w pomieszczeniach sanitarnych ustalając termin wykonania
zaleceń do dnia 31.08.2017 roku.
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i powróci do
rozpatrzenia tematu po wstępnej wycenie wykonania niezbędnych prac
remontowych.
Ad. 5 Sprawy różne.
Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował, iż
wpłynęło pismo z Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie w kwestii umowy
dzierżawy Szpitala im. Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.
Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień
15.03.2016 roku godz. 1400.
Ad. 6 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1500 zamknięcia posiedzenia
Zarządu Powiatu.
W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
Sporządziła: Kinga Kacprzak
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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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