P R O T O K Ó Ł NR 102/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 23 listopada 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 Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Marzena Pakuła –
Skarbnik Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej,
Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury,
Sylwia Stangreciak – Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia w
działkach o numerach ewidencyjnych:70, 9/1, 13/1 w obrębie Podskarbice
Szlacheckie, stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 4117E
Ossowice – Kaleń oraz w działkach o numerach ewidencyjnych : 502 w
obrębie Kazimierzów, 56,79/2 w obrębie Regnów stanowiących pas
drogowy drogi powiatowej nr 4306E(Wiechnowice) – Lesiew. Inwestor
SIME Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Sochaczewie.
4. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia w
działkach o numerach ewidencyjnych : 347 w obrębie Kazimierzów , 48 w
obrębie Annosław stanowiących pas kolejowy kolei wąskotorowej.
Inwestor SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie .
5. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej telekomunikacyjnej linii kablowej
wraz z przyłączami w pasie drogi powiatowej nr 4100E – ul. Tomaszowska
w Rawie Mazowieckiej ( działka o numerze ewidencyjnym 145 w obrębie nr
7 Rawa Mazowiecka.
6. Zatwierdzenie postępowania ofertowego na wykonanie chodnika w
miejscowości Konopnica.
7. Uchwała Zarządu powiatu Rawskiego z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie
ustalania „Zasad rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych o
dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
w 2016 roku.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
9. Zatwierdzenie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o
wartości poniżej 30 tyś EURO z zakresu zadań rządowych ustalającego
odszkodowanie za zmniejszenie się wartości nieruchomości położonej w
Łodzi przy ul. Zakładowej 18.

10. Zatwierdzenie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o
wartości poniżej 30 tyś EURO z zakresu zadań rządowych w sprawie
wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego ustalającego odszkodowanie z tytułu
służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja na działce nr 61/1 Skarbu
Państwa położonej w obrębie Antoninów gm. Biała Rawska.
11. Zatwierdzenie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o
wartości poniżej 30 tyś EURO z zakresu zadań rządowych w sprawie
wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego ustalającego odszkodowanie za
udostępnienie na rzecz PGE Dystrybucja działka nr 302,303 położonych w
obrębie Niemgłowy BC Gm. Cielądz.
12. Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej
30 tyś EURO z zakresu zadań rządowych na konserwację bazy danych
ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej do systemu teleinformatycznego EWID 2007.
13. Zatwierdzenie postępowania o wartości poniżej 30 tyś euro z zakresu zadań
własnych w sprawie zlecenia wykonania operatu szacunkowego ustalającego
wartość nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, poł. w
obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Targowej.
14. Podjęcie decyzji w sprawie procedury sprzedaży nieruchomości położonych
w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego działka nr 549/4.
15. Stanowisko w sprawie ustanowienia służebności przesyłu ( odpłatnej,
nieodpłatnej) sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Targowej (dz. nr
308/27, 308/5, 307/11, 307/12).
16. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu zamówień publicznych do 30.000
tyś EURO realizowanych przez powiat.
17. Zatwierdzenie wyniku konkursu na wybór organizacji pozarządowej
realizująca nieodpłatną pomoc prawną w Białej Rawskiej .
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu.
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych na 2016.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 dokonał
Wicestarosta Rawski – Marian Krzyczkowski, 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 lokalizacji projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia
w działkach o numerach ewidencyjnych: 70, 9/1, 13/1 w obrębie Podskarbice
Szlacheckie, stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 4117E Ossowice –
Kaleń oraz w działkach o numerach ewidencyjnych : 502 w obrębie

Kazimierzów, 56,79/2 w obrębie Regnów stanowiących pas drogowy drogi
powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) – Lesiew. Inwestor SIME Polska
Sp. z o. o. z siedzibą w Sochaczewie.
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił powyższą lokalizacje.
Ad. 4 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia
w działkach o numerach ewidencyjnych : 347 w obrębie Kazimierzów , 48 w
obrębie Annosław stanowiących pas kolejowy kolei wąskotorowej. Inwestor
SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie .
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił powyższą lokalizacje.
Ad. 5 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej telekomunikacyjnej linii kablowej
wraz z przyłączami w pasie drogi powiatowej nr 4100E – ul. Tomaszowska w
Rawie Mazowieckiej ( działka o numerze ewidencyjnym 145 w obrębie nr 7
Rawa Mazowiecka.
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił powyższą lokalizacje.
Ad. 6 Zatwierdzenie postępowania ofertowego na wykonanie chodnika w
miejscowości Konopnica.
Zabierając głos w tym punkcie Pani Małgorzata Killman - Dyrektor Wydziału
Infrastruktury, przedstawiła informację z przeprowadzonego postępowania na
„Budowę chodnika wraz z zatoką autobusową oraz parkingiem w ciągu drogi
powiatowej 4111E Wałowice – Konopnica „.. Ogłoszenie o zapytaniu
ofertowym zostało wysłane do 7 wykonawców. Do dnia 22.11.2016r.godz. 1000,
tj. terminu składania ofert cenowych, wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą
ofertę złożyło PPHU SINBUD Piotr Siniarski 96-230 Biała Rawska, ul.
Mickiewicza 9 w cenie ofertowej 149 582,76 zł brutto za wykonanie usługi.
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik powyższego postępowania.
Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu jako właściciel działek o nr
ewidencyjnych 307/9, 307/10, 307/11 zlokalizowanych w obrębie 4 miasta
Rawa Mazowiecka wyraził zgodę AMG Centrum Medyczne Sp.z o.o. Szpital
Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej na prowadzenie badań archeologicznych.
Ad. 7 Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 15 marca 2016 roku w
sprawie ustalania „Zasad rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych o
dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w
2016 roku.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 166/2016 Zarządu
Powiatu Rawskiego z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie ustalania „Zasad
rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd w 2016 roku”.
Uchwała Nr 240/2016 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 8 Podjęcie Uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli w
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej. Kontrola zostanie przeprowadzona w siedzibie Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Niepodległości 8 w Rawie
Mazowieckiej w terminie od dnia 12.12.2016 r. do dnia 16.12.2016 r. Uchwał nr
241/2016 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad. 9 Zatwierdzenie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o
wartości poniżej 30 tyś EURO z zakresu zadań rządowych ustalającego
odszkodowanie za zmniejszenie się wartości nieruchomości położonej w Łodzi
przy ul. Zakładowej 18.
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami poinformował, iż w wyniku przeprowadzonego
postępowania dotyczącego rozeznania rynkowego poprzez zapytanie ofertowe
na: „Sporządzenie operatu szacunkowego ustalającego odszkodowanie za
zmniejszenie się wartości nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zakładowej
18. Zapytanie zostało wysłane do 2 wykonawców. Wpłynęła 1 oferta Pana
Jarosława Walerowskiego z Łodzi ul. Chryzantem 5/45 w cenie ofertowej
brutto 1476 zł. za wykonanie operatu szacunkowego.
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania.
Ad. 10 Zatwierdzenie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o
wartości poniżej 30 tyś EURO z zakresu zadań rządowych w sprawie
wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego ustalającego odszkodowanie z tytułu
służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja na działce nr 61/1 Skarbu
Państwa poł. w obrębie Antoninów gm. Biała Rawska.
Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
poinformował, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie
wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego ustalającego odszkodowanie z tytułu
służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja na działce nr 61/1 Skarbu
Państwa położonej w obrębie Antoninów gm. Biała Rawska. Zapytanie zostało
wysłane do 2 oferentów. Wpłynęła 1 oferta Pana Tadeusza Kryjana
zamieszkałego Chrusty 66A , gmina Rawa Mazowiecka w cenie ofertowej 700
zł. brutto za wykonie usługi.
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania.
Ad. 11 Zatwierdzenie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o
wartości poniżej 30 tyś EURO z zakresu zadań rządowych w sprawie
wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego ustalającego odszkodowanie za
udostępnienie na rzecz PGE Dystrybucja działka nr 302,303 położonych w
obrębie Niemgłowy BC Gm. Cielądz.
Kolejno w tym punkcie Dyrektor Goryczka poinformował, iż w wyniku
przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o
wartości poniżej 30 tyś EURO z zakresu zadań rządowych w sprawie

wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego ustalającego odszkodowanie za
udostępnienie na rzecz PGE Dystrybucja działka nr 302,303 położonych w
obrębie Niemgłowy BC Gm. Cielądz. Zapytanie zostało wysłane do 3
rzeczoznawców. Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Tadeusz Kryjana
zamieszkały Chrusty 66A , gmina Rawa Mazowiecka w cenie ofertowej 1476
zł. brutto za wykonie usługi.
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania.
Ad. 12 Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości
powyżej 30 tyś EURO z zakresu zadań rządowych na konserwację bazy danych
ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej do systemu teleinformatycznego EWID 2007.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury przetargowej zgodnie z
powyższym. Ogólny koszt zamówienia to kwota ok. 180 tyś zł. brutto.
Ad. 13 Zatwierdzenie postępowania o wartości poniżej 30 tyś euro z zakresu
zadań własnych w sprawie zlecenia wykonania operatu szacunkowego
ustalającego wartość nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego,
poł. w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Targowej.
Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Tadeusz Kryjana zamieszkały Chrusty 66A ,
gmina Rawa Mazowiecka w cenie ofertowej 1000 zł. brutto za wykonanie
usługi polegającej na ustaleniu wartości nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Rawskiego, położonych w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul.
Targowej.
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania.
Ad. 14 Podjęcie decyzji w sprawie procedury sprzedaży nieruchomości
położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego działka nr 549/4.
Zarząd Powiatu podjął decyzje o sprzedaży nieruchomości położonej w Rawie
Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego działka nr 549/4 w trybie rokowań i
ustalił cenę wywoławczą w wysokości 450.000 zł. oraz ustalił zaliczkę w
wysokości 10% od ceny wywoławczej, skład komisji został niezmieniony.
Ponadto dał możliwość komisji w rokowaniach do obniżenia wartości
nieruchomości do wysokości 40% wartości z pierwszego przetargu.
Ad. 15 Stanowisko w sprawie ustanowienia służebności przesyłu ( odpłatnej,
nieodpłatnej) sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Targowej (dz. nr
308/27, 308/5, 307/11, 307/12).
Zarząd Powiatu podjął stanowisko w sprawie przekazania za odpłatnością
urządzeń sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Spółce RAWIK, po przejęciu
przez Spółkę urządzeń sieci będzie ustanowiona odpłatna służebność przesyłu.

Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu zamówień publicznych do
30.000 tyś EURO realizowanych przez powiat.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie Regulaminu udzielani zamówień
publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty
30 000 euro dla prowadzenia postępowań, w których zamawiającym jest Powiat
Rawski. Uchwała Nr 242/2016 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 17 Zatwierdzenie wyniku konkursu na wybór organizacji pozarządowej
realizująca nieodpłatną pomoc prawną w Białej Rawskiej .
W tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił
informacje z rozstrzygnięcia konkursu na powierzenie realizacji zadania
administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej w Białej Rawskiej w 2017 rok. Wysokość przyznanej dotacji na
realizacje zadania to kwota 60.725,88 zł. Do dnia 15.11.2016 roku godz.1000 tj.
terminu składnia ofert, wpłynęło 7 ofert, oraz jedna oferta wpłynęła po terminie.
Komisja konkursowa w oparciu o przyjęte kryteria wybrała ofertę Fundacji
„OBUDŹMY NADZIEJĘ” 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Solidarności 2A jako
najkorzystniejszą, która uzyskała 15,71 punktów.
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik konkursu.
Ad. 18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 238/2016 w sprawie zmian w budżecie
powiatu , która stanowi załącznik nr 5 do protokołu
Ad. 19 Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych na 2016 rok.
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekty uchwał w
sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2016 rok.
Zarząd Powiatu podjął uchwały w powyższej sprawie. Uchwała Nr 237/2016 i
239/2016 stanowią załączniki nr 6 i 7 do protokołu.
Ad. 20 Sprawy różne.
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 29.11.2016
rok godzina 1400.
Ad. 21 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta
Rawski – Marian Krzyczkowski dokonał o godzinie 1530 zamknięcia
posiedzenia Zarządu Powiatu.
W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
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