P R O T O K Ó Ł NR 14/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 27 lutego 2019 roku
W
posiedzeniu
uczestniczyli
członkowie
Zarządu,
zgodnie
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w obradach brali udział: Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Bożena
Woźniak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Małgorzata Killman - Dyrektor
Wydziału Infrastruktury, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej,
Anna Ostalska - Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
Halina Bartkowicz – Błażejewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, Elżbieta Jasnowska – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Wskazanie Członka Zarządu jako przedstawiciela na Walne Zgromadzenie
Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.
4. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie rawski w 2018
roku.
5. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków
finansowych otrzymanych z PFRON , przeznaczonych na realizację zadań w
2019 r.
6. Informacja z realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków
PFRON.
7.
Uzgodnienie
lokalizacji
projektowanej
napowietrznej
linii
telekomunikacyjnego wspartej na istniejącej infrastrukturze PGE w pasie
powiatowej nr 4105E Rossocha-Zuski.
8. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego rurociągu telekomunikacyjnego oraz
napowietrznej linii telekomunikacyjnej w pasie drogi powiatowej nr 4126E
Stara Wieś- Szczuki oraz nr 4127E Biała Rawska – (Wilków).
9.
Uzgodnienie
lokalizacji
projektowanej
napowietrznej
linii
telekomunikacyjnej wspartej na istniejącej infrastrukturze PGE w pasie drogi
powiatowej nr 4104 E Biała Rawska - Babsk oraz nr 4106E Wólka Lesiewska –
Babsk.
10. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci kablowej nN w pasie drogi
powiatowej 1334E (Zawady)-Biała Rawska (działka nr ew. 2666, 148/1 – w
obrębie Zakrzew do działki nr ew. 148 w obrębie Zakrzew.
11. Wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Lubania w sprawie budowy chodnika
w centrum Lubani na odcinku od sklepu TOP - MARKET do przystanku
autobusowego o długości 200 m.

12. Wniosek Dyrektora Szkoły w Sierzchowach o zamontowanie progów
zwalniających na drodze powiatowej nr 4302E (Chociw)-Cielądz w pobliżu
Szkoły Podstawowej.
13. Zapytanie Pana Adriana Galacha Radnego Powiatu Rawskiego w sprawie
podjęcia działań w celu przycięcia gałęzi znajdujących się w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 4331E (Łochów)-Zarzecze.
14. Interpelacja Pana Adama Lesiaka Radnego Powiatu Rawskiego w sprawie
informacji dotyczącej ubezpieczenia dróg powiatowych.
15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Rawie Mazowieckiej za rok 2018.
16. Informacja o ofercie cenowej na wykonanie opinii dotyczącej oszacowania
kosztów robót związanych z dostosowaniem pomieszczeń szpitala do wymogów
Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
17. Informacja w sprawie możliwości przeznaczenia do sprzedaży,
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rawskiego, położonych w
Rawie Mazowieckiej;
18. Rozpatrzenie wniosku właściciela działki nr 307/13, poł. w Rawie
Mazowieckiej przy ul. Targowej, o zgodę na tymczasowe ogrodzenie/zajęcie
części działki stanowiącej własność Powiat oznaczonej nr 307/23.
19. Informacja o wynikach postępowania dot. zlecenia wykonania podziału
działki nr 872 poł. w Cielądzu w celu wydzielenia gruntu zajętego pod pas
drogowy drogi powiatowej (dz. nr 884) wraz ze wznowieniem granicy
pomiędzy w/w drogą powiatową, a przyległą działką nr 1127.
20. Uchwała Zarządu w sprawie zmiany budżetu powiatu.
21. Uchwała Zarządu w sprawie zmiany planu finansowego.
22. Projekty uchwał Rady Powiatu wprawie zmian w budżecie powiatu i zmian
w WPF.
23. Wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego O/Rawa Mazowiecka.
24. Wniosek Stowarzyszenia Nowe Życie w sprawie budowy ścianki w
użytkowanym lokalu przy ul. Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckiej.
25. Propozycja porządku Sesji Rady Powiatu.
26. Sprawy różne.
27. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 dokonał Starosta
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu.
Ad. 2 Do protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu uwag nie zgłoszono.
Protokoły zostały przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu
również uwag nie zgłoszono.
Ad. 3 Wskazanie Członka Zarządu jako przedstawiciela na Walne
Zgromadzenie Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa
Łódzkiego.

Zarząd Powiatu wytypował Pana Grzegorza Stefaniaka jako przedstawiciela
Zarządu Powiatu Rawskiego na Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej
Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego i reprezentowania w
Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.
Ad. 4 Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie rawskim w
2018 roku.
O przedstawienie informacji poproszono Panią Bożenę Woźniak – Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej. Po zreferowaniu
zagadnienia, Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację. Ponadto Pani
Dyrektor Bożena Woźniak poinformowała, iż na najbliższej Sesji Rady Powiatu
Rawskiego w dniu 8 marca 2019 roku będzie przedstawiany materiał (film) w
związku ze Stuleciem Publicznych Służb Zatrudnienia – informacja o sytuacji
na lokalnym rynku pracy w Powiecie Rawskim w 2018 roku.
Ad. 5 Projekt uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków
finansowych otrzymanych z PFRON , przeznaczonych na realizację zadań w
2019 r.
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały zgodnie z powyższym.
Ponadto podjął decyzje aby wystąpić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, iż jest niewystarczająca wysokość środków
finansowych do potrzeb.
Ad. 6 Informacja z realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków
PFRON.
W tym punkcie Pani Halina Bartkowicz –
Błażejewska - Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła informacje z realizacji
zadania publicznego finansowanego ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie „Dobro Dzieci”.
Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informację.
Ad. 7 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej napowietrznej linii
telekomunikacyjnej wspartej na istniejącej infrastrukturze PGE w pasie
powiatowej nr 4105E Rossocha-Zuski w następujących lokalizacjach:
- dz. nr ew. 86 w obrębie Jelitów,
- dz. nr ew. 256/1, 462/2, 525 w obrębie Rosławowice,
- dz. nr ew. 503/1, 517 w obrębie Wołucza,
- dz. nr ew. 162, 401/2 w obrębie Teodozjów,
- dz. nr ew. 110/2,373/2 w obrębie Wólka Lesiewska.
Światłowód projektowany jest w ramach programu Polska Cyfrowa.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uzgodnienie przedmiotowej projektowanej
napowietrznej linii telekomunikacyjnej.
Ad. 8 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego rurociągu telekomunikacyjnego
oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej w pasie drogi powiatowej nr 4126E
Stara Wieś- Szczuki oraz nr 4127E Biała Rawska – (Wilków) ), w
następujących lokalizacjach:
- dz. nr ew. 124 w obrębie Stara Wieś (4126E),
- dz. nr ew. 94 w obrębie Nowe Przyłuski (4127E),
- dz. nr ew. 44 w obrębie Przyłuski (4127E),
- dz. nr ew. 37/1 w obrębie Nowy Chodnów (4127E).
Światłowód projektowany jest w ramach programu Polka Cyfrowa.
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizacji projektowanego rurociągu
telekomunikacyjnego oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej.

Ad. 9 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej napowietrznej linii
telekomunikacyjnej wspartej na istniejącej infrastrukturze PGE w pasie
powiatowej nr 4104EBiała Rawska-Babsk oraz nr 4106E Wólka
Lesiewska – Babsk w następujących lokalizacjach:
- dz nr ew. 347/3 w obrębie Babsk (4104E),
- dz nr ew. 397/2 w obrębie Babsk (4104E),
- dz nr ew. 51 w obrębie Wólka Babska (4106E).
Światłowód projektowany jest w ramach programu Polka Cyfrowa.
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację projektowanej
telekomunikacyjnej.

linii

Ad. 10 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci kablowej nN w pasie drogi
powiatowej 1334E (Zawady)-Biała Rawska (działka nr ew. 2666, 148/1 – w
obrębie Zakrzew do działki nr ew. 148 w obrębie Zakrzew.
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację projektowanej sieci kablowej
pod warunkiem położenia przeciskiem w rurze osłonowej.
Ad. 11 Wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Lubania w sprawie budowy
chodnika w centrum Lubani na odcinku od sklepu TOP-MARKET do
przystanku autobusowego o długości 200 m.
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek. Jednak z uwagi na miejscowo wąski pas
drogowy zalecił spotkanie w terenie i ustalenie możliwości pozyskania gruntów
pod budowę chodnika. Oraz postanowił wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy
Sadkowice o współfinansowanie tej inwestycji w wysokości 50% kosztów.

Ad. 12 Wniosek Dyrektora Szkoły w Sierzchowach o zamontowanie progów
zwalniających na drodze powiatowej nr 4302E (Chociw)-Cielądz w pobliżu
Szkoły Podstawowej.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.
Ad. 13 Zapytanie Pana Adriana Galacha Radnego Powiatu Rawskiego w
sprawie podjęcia działań w celu przycięcia gałęzi znajdujących się w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 4331E (Łochów)-Zarzecze.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z tematem sprawy, udzielił odpowiedzi że w
tym roku nie zostały przewidziane środki finansowe na tego typu prace.
Jednakże mając jednak na uwadze bezpieczeństwo ruchu drogowego, w
pierwszej kolejności zostaną usunięte odrosty i zakrzaczenia, następnie
regulacja koron drzew najbardziej utrudniających ruch i zagrażających
bezpieczeństwu. Natomiast pozostałe prace realizowane będą w miarę
możliwości finansowych.
Ad. 14 Interpelacja Pana Adama Lesiaka Radnego Powiatu Rawskiego w
sprawie informacji dotyczącej ubezpieczenia dróg powiatowych.
Projekt odpowiedzi przedstawiła Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału
Infrastruktury, Zarząd Powiatu Rawskiego zaakceptował projekt odpowiedzi na
pismo Radnego Pana Adama Lesiaka w sprawie ubezpieczenia dróg
powiatowych.
Ad. 15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Rawie Mazowieckiej za rok 2018.
Materiał przedstawiła Pani Elżbieta Jasnowska – Dyrektor Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej.
Zarząd Powiatu przyjął przedstawione sprawozdanie.
Ad. 16 Informacja o ofercie cenowej na wykonanie opinii dotyczącej
oszacowania kosztów robót związanych z dostosowaniem pomieszczeń szpitala
do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia .
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił
informacje o ofercie cenowej w wysokości 11.070,00 zł. brutto Pana Jacka
Kałuszki z Łodzi na wykonanie opinii dotyczącej oszacowania kosztów robót
dostosowawczych pomieszczeń Szpitala Świętego Ducha w Rawie
Mazowieckiej do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór przedmiotowej oferty.
Następnie w tym punkcie Dyrektor Latek poinformował o ofercie cenowej
firmy „Vulcan” (nabory do szkół) w kwocie 15.000 zł. brutto oraz o programie
„Sportowa Polska” - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.
Ad. 17 Informacja w sprawie możliwości przeznaczenia do sprzedaży,
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rawskiego, położonych w
Rawie Mazowieckiej.

Zarząd Powiatu Rawskiego po zapoznaniu się z informacją postanowił wszcząć
procedury przetargowe na nieruchomości oznaczone nr działek: 307/18, 307/19,
307/20, 307/21 położnych przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej i działek
oznaczonych nr 3/22, 3/25 położnych przy ul. Opoczyńskiej w Rawie
Mazowieckiej oraz przygotować wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w jednym przetargu oznaczonych nr działek: 314 i 307/23
położonych w obrębie 4 Miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Targowej pomiędzy
szpitalem Św. Ducha a boiskiem Szkoły Podstawowej nr 2. Ponadto postanowił
iż będzie sukcesywnie analizował przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości
Powiatu Rawskiego.
Również w tym punkcie Zarząd Powiat Rawskiego, zaproponował przekazanie
na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 70 arów,
położonej w Rawie Mazowieckiej, pod budowę kompleksu budynków Sądu
Rejonowego i Prokuratury Rejonowej, wskazując trzy lokalizacje tj.: Nr 1 – dz.
308/44 i 308/5, Nr 2 – dz. 310/2 i Nr 3 – dz. 548/2.
Ad. 18 Rozpatrzenie wniosku właściciela działki nr 307/13, poł. w Rawie
Mazowieckiej przy ul. Targowej, o zgodę na tymczasowe ogrodzenie/zajęcie
części działki stanowiącej własność Powiat oznaczonej nr 307/23.
Zarząd Powiatu Rawskiego, wyraził zgodę na czasowe zajęcie części w/w.
działek stanowiących własność oraz współwłasność Powiatu Rawskiego, w
zakresie określonym złożonym wnioskiem ( ok. 5m na działce 307/7 i ok. 6m
na działce 307/12) w terminie do 31.12.2019, z możliwością jego przedłużenia.
Natomiast co do udostępnienia części działki nr 307/22, należy wystąpić do jej
użytkownika SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14, gdyż Powiat
Rawski nią nie administruje.
Ad. 19 Informacja o wynikach postępowania dot. zlecenia wykonania podziału
działki nr 872 poł. w Cielądzu w celu wydzielenia gruntu zajętego pod pas
drogowy drogi powiatowej (dz. nr 884) wraz ze wznowieniem granicy
pomiędzy w/w drogą powiatową, a przyległą działką nr 1127.
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację (przedstawioną przez Panią
Annę Ostalską
- Kierownik
Oddziału Geodezji i
Gospodarki
Nieruchomościami,) o wynikach postępowania dotyczącego zlecenia wykonania
podziału działki nr 872 położonej w Cielądzu w celu wydzielenia gruntu
zajętego pod pas drogowy drogi powiatowej (dz. nr 884) wraz ze wznowieniem
granicy pomiędzy w/w drogą powiatową, a przyległą działką nr 1127 wybrana
została oferta Pana Marka Klugiewicza za kwotę 6.000 zł. brutto.
Ad. 20 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany budżetu powiatu.
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął uchwałę Nr 32/2019 w sprawie zmiany
budżetu powiatu.
Ad. 21 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany planu finansowego.
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął uchwałę Nr 33/2019 w sprawie zmiany
planu finansowego.

Ad. 22 Projekty uchwał Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w budżecie
powiatu i zmian w WPF.
Zarząd Powiatu przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie zmiany
budżetu Powiatu Rawskiego na 2019 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2019 -2039.
Ad. 23 Wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego O/Rawa Mazowiecka.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.
Ad. 24 Wniosek Stowarzyszenia Nowe Życie w sprawie budowy ścianki w
użytkowanym lokalu przy ul. Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckiej.
Zabierając głos w tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu
przedstawił przedmiotowy wniosek.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek, wyrażając zgodę
na budowę ścianki kartonowo - gipsowej w/w lokalu użytkowym.
Również w tym punkcie Pan Sekretarz Stefaniak przedstawił informacje o
realizacji Rocznego Programu współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami
pozarządowymi.
Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informacje.
Ad. 25 Tematy na Sesję Rady Powiatu.
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił tematy na najbliższą
Sesję Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się w dniu 08 marca 2019 roku
o godzinie 1200:
- Uchwała w sprawie skargi na Zarząd Powiatu;
- Uchwała w sprawie wniosku burmistrza o wyrażenie zgody na rozwiązanie
stosunku pracy z radnym Zbigniewem Karpińskim;
- Informacja w sprawie realizacji Rocznego Programu współpracy Powiatu
Rawskiego z Organizacjami pozarządowymi;
- Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu;
- Uchwała w sprawie zmiany WPF;
- Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie rawski w 2018
roku;
- Uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i
społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych
otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizację zadań w 2019 r;
- Uchwała w sprawie zatwierdzenia dyżuru aptek w powiecie rawskim;
- Sprawozdanie z działalności Biblioteki Powiatowej za 2018 rok;
- Informacja Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rawie Mazowieckiej w sprawie bieżącej działalności szpitala im. Św. Ducha
w Rawie Mazowieckiej.
Zarząd Powiatu przyjął przestawione powyżej tematy na Sesję.
Ad. 26 Sprawy różne.
Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował iż w dniu
07.03.2019 roku w hotelu Ossa odbędzie się koncert pt. „Bo to Polska właśnie”

oraz planowane jest Spotkanie Wielkanocne w dniu 16.04.2019 roku o godzinie
1600 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.
Również w sprawach różnych ustalono termin kolejne posiedzenie zarządu na
dzień 12 marca br. na godzinę 1400.
Ad. 27 Zamknięcie posiedzenia.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1610 zamknięcia posiedzenia
Zarządu Powiatu.
W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
Sporządził: Kinga Kacprzak
Zarząd Powiatu:
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