P R O T O K Ó Ł NR 67/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 23 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: Stefaniak – Sekretarz Powiatu,
Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału
Infrastruktury, Halina Bartkowicz- Błażejewska – Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, Stefan Goryczka – Dyrektor
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Zatwierdzenie wyników postępowań przetargowych do 30000 tyś EURO.
4. Omówienie programu pt. ”Wyrównywanie różnic między regionami III” na
2016 rok.
5. Podjęcie uchwały 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”.
6. Zatwierdzenie harmonogramu pracy aptek.
7. Informacja dotycząca spotkania przedstawicieli firmy Centrum Dializa z
Sosnowca, oraz AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. z Zarządem Powiatu.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1000 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 Zatwierdzenie wyników postępowań przetargowych do 30000 tyś EURO.
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła
informacje z otwarcia ofert na :
1. Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymani dróg powiatowych. Wpłynęły
4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Kopalni Soli Kłodawa S.A. 02-650
Kłodawa, al. 1000-lecia 2 w kwocie 70.110,00 zł. brutto za wykonanie dostaw
objętych zamówieniem.

2. Dostawę emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych dróg powiatowych”
Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła BITUNOVA Sp. z o.o. ul.
Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa w kwocie 53.898,60 zł. brutto za
wykonanie dostaw objętych zamówieniem.
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki powyższych postępowań.
Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę PGE Dystrybucja S.A. w
Lublinie na ustanowieni służebności przesyłu (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.
Ad. 4 Omówienie programu pt. ”Wyrównywanie różnic między regionami III”
na 2016 rok.
W tym punkcie Pani Halina Bartkowicz- Błażejewska – Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej omówiła program
Wyrównywania różnic między regionami III”. W ramach tego programu można
ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w następujących obszarach:
1. obszar B – na likwidacje barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub
środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwiania osobom
niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
2. obszar C – na tworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych,
3. obszar D – na likwidację barier transportowych,
4. obszar E – na dofinansowanie wymagalnego wkładu własnego w projektach
dotyczących aktywizacji i /lub integracji osób niepełnosprawnych,
5. obszar F – na tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
6. obszar G – na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji
zawodowej osób niepełnosprawnych.
Wnioski można składać do dnia 14 kwietnia 2016 roku.
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym materiałem i wyraził zgodę na
uczestnictwo Powiatu Rawskiego w/w programie w 2016 roku.
Ad. 5 Podjęcie uchwały 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”.
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Powiatu Rawskiego 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”
realizowanego w ramach osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług

społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne,
Podziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjno Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę wyrażającą zgodę na przystąpienie do realizacji
w/w projektu. Uchwała Nr 167/2016 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 6 Zatwierdzenie harmonogramu pracy aptek.
Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram pracy aptek w powiecie rawskim w
miesiącu kwietniu i maju 2016 roku. Harmonogram stanowi załącznik nr 3 i 4
do protokołu.
Ad. 7 Informacja dotycząca spotkania przedstawicieli firmy Centrum Dializa z
Sosnowca, oraz AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. z Zarządem Powiatu.
W tym punkcie Pan Starosta Józef Matysiak poinformował, iż w dniu
23.03.2016 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Centrum
Dializa z Sosnowca, oraz AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. na tę okoliczność
został sporządzony protokół ze spotkania, który stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.
Ad. 8 Sprawy różne.
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 31.03.2016
roku godz. 1400, oraz wstępny termin Sesji Rady Powiatu Rawskiego na dzień
22.04.2016 roku godzina 1000.
Ad. 9 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1200 zamknięcia posiedzenia
Zarządu Powiatu.
W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
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