P R O T O K Ó Ł NR 26/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego
odbytego w dniu 14 maja 2019 r.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą
obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach
brali udział: Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz
Powiatu, Halina Bartkowicz – Błażejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Urszula
Przerwa – Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich oraz Stefan Goryczka
– Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wyrażenia zgody na
wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu
terapii zajęciowej lub jego doposażenie.
3. Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022”.
4. Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na
lata 2018-2023.
5. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego rurociągu telekomunikacyjnego w
działce nr ew. 6/15 w obrębie 5 m. Rawa Mazowiecka w pasie drogi powiatowej
nr 4134E ul. Opoczyńska w Rawie Mazowieckiej, do działki nr ew. 6/2.
6. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii energetycznej nN w działkach nr ew.
601, 425 oraz 602 w obrębie Regnów w pasie drogi powiatowej nr 4306E
(Wiechnowice) - Lesiew, do działki nr 490 w obrębie Regnów oraz działki nr ew.
482 w obrębie Regnów.
7. Remont wiaduktu nad CMK w Rylsku Dużym.
8. Zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie audytu w SP ZOZ.
9. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatu
szacunkowego ustalającego wysokość odszkodowania za działki, które z mocy
prawa stały się własnością Gminy Miasto Rawa Mazowiecka - pod ulicę
Mszczonowską.
10. Zatwierdzenie wyniku przetargu sprzedaży działek 3/22 i 3/25.
11. Uchwała Zarządu w sprawie zmiany budżetu.

12.
13.
14.
15.

Uchwała Zarządu w sprawie zmiany planów finansowych.
Tematy na sesję Rady Powiatu Rawskiego.
Sprawy różne.
Zamknięcie posiedzenia

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu.
Ad. 2 W tym punkcie Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska – Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w
sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia
warsztatu terapii zajęciowej lub jego doposażenie.
Uchwały takie podejmowane są corocznie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, za
zgodą powiatu, nie więcej niż 3 % środków PFRON przeznaczonych na pokrycie
rocznych kosztów działalności warsztatu można wykorzystać na niezbędną wymianę
zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe wyposażenie.
Zarząd przyjął projekt uchwały
Ad. 3 W kolejnym punkcie Dyrektor PCPR przedstawiła projekt uchwały Rady
Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2018-2022”.
W trakcji realizacji programu zachodzi potrzeba jego aktualizacji, jak również
uzupełnienia o określenie narzędzi monitoringu.
Zarząd przyjął projekt uchwały
Ad. 4 Kontynuując Pani Halina Bartkowicz przedstawiła projekt uchwały Rady
Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2023.
W trakcie realizacji programu zachodzi potrzeba dodania zadania „Wsparcie
samorządów, podmiotów prowadzących działalność leczniczą, placówek
edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz osób
niepełnosprawnych”, które ma być realizowane w latach 2019-2023 przez PCPR.
Zarząd przyjął projekt uchwały.
Ad. 5 Pani Małgorzata Killman Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła w tym
punkcie
propozycję
uzgodnienie
lokalizacji
projektowanego
rurociągu
telekomunikacyjnego w działce nr ew. 6/15 w obrębie 5 miasta Rawa Mazowiecka w

pasie drogi powiatowej nr 4134E (ul. Opoczyńska w Rawie Mazowieckiej), do działki
nr ew. 6/2. Inwestycja jest kolejnym etapem programu Polska Cyfrowa.
Zarząd pozytywnie uzgodnił lokalizację rurociągu telekomunikacyjnego.
Ad. 6 W kolejnym punkcie dyrektor Małgorzata Killman przedstawiła wniosek o
uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii energetycznej nN w działkach nr ew. 601,
425 oraz 602 w obrębie Regnów, w pasie drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)
– Lesiew (poza poboczem), do działki nr 490 w obrębie Regnów oraz działki nr ew.
482 w obrębie Regnów.
Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie projekt budowy linii energetycznej, z
sugestią dla projektanta zastosowania większych parametrów technicznych linii
energetycznej, umożliwiających w przyszłości podłączanie się nowych użytkowników
Ad. 7 W tym punkcie Dyrektor Killman przedstawiła stan realizacji zadania „Remont
wiaduktu nad CMK w Rylsku Dużym”. Zapytanie ofertowe na dokończenie robót na
tym obiekcie zostało wysłane do 8 firm. Jedyna firma, która odpowiedziała na
zapytanie - Most-Tor Robert Tokarski z Mosokrzewa, złożyła ofertę na kwotę
361 949 zł, z czego prawie 154 tys. stanowi wartość budowy rusztowań i pomostów
roboczych oraz opłaty za wejście na teren kolejowy.
Zarząd zobowiązał Wydział Infrastruktury do wystąpienia do oferenta o wyjaśnienie,
co wchodzi w skład powyższej kwoty, tj. jaka kwota przypada na opłatę na wejście w
teren kolejowy, a jaka za budowę rusztowań
Ponadto wartość oferty przekracza 30 tys. euro i rozstrzygnięcie postepowania będzie
możliwe w trybie przetargu nieograniczonego, po uprzednim zabezpieczeniu
niezbędnych na cel środków w budżecie powiatu.
Zarząd zobowiązał także Wydział Infrastruktury do przygotowania wystąpienia do
PKP o przekazanie dokumentacji technicznej wszystkich wiaduktów drogowych nad
CMK, w ciągach dróg powiatowych w powiecie rawskim oraz, w związku z tym, że
przekracza to możliwości finansowe powiatu, o wykonanie na tych obiektach przez
PKP uszynienia.
Pan Starosta Józef Matysiak zabrał głos informując, że w ramach podpisanego
porozumienia z Miastem Rawa Mazowiecka, w związku z przekazaniem z dniem
01.06.2019 r. dróg powiatowych, na ich utrzymanie Powiat przekaże 90 tys. złotych.
Ponadto na mocy odrębnego porozumienia Powiat dofinansuje wykonanie pierwszego
etapu budowy chodnika przy ul. Tomaszowskiej, na odcinku od cmentarza do ul.
Tomaszowskiej.

Ad. 8 W kolejnym punkcie głos zabrała Pani Urszula Przerwa Kierownik Oddziału
Zdrowia i Polityki Społecznej informując, że w nawiązaniu do wcześniejszej decyzji
Zarządu o przeprowadzeniu audytu w SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej dokonano
rozeznania rynku, co do kwoty, za jaką wykonać można audyt. Wystosowano pismo
do 4 firm z zapytaniem o przeprowadzenie pełnego audytu, zarówno finansowego, jak
także organizacyjno - prawnego i kadrowego oraz o wskazanie założeń do programu
naprawczego i usługi doradztwa w rozwiązaniu problemów wynikających z audytu,
np. propozycji rozwiązań finansowych w zakresie spłaty długu. Wpłynęły trzy
odpowiedzi:
1) Formedis sp. z o.o. sp. k.z Poznania za cenę 51414,00 zł brutto;
2) Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej sp. z o.o. z Warszawy za cenę 43665,00 zł
brutto;
3) Valorco Krzysztof Jeżowski z Chorzowa za cenę 47970,00 zł brutto.
Nie wpłynęła odpowiedź od firmy Zakład Usług Konsultingowych Know How
Sp. z o.o.
Zarząd zapoznał się z przedstawionymi ofertami. Zobowiązał Wydział Polityki
Społecznej do dalszego prowadzenia rozeznania rynku. Ostateczna decyzja zostanie
podjęta na jednym z kolejnych posiedzeniu zarządu.
Ad. 9 W tym punkcie głos zabrał Pan Stefan Goryczka Dyrektor Wydziału Geodezji,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiając informację o wynikach
postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatu szacunkowego ustalającego
wysokość odszkodowania za działki, które z mocy prawa stały się własnością Gminy
Miasto Rawa Mazowiecka z przeznaczeniem pod drogę publiczną - ulicę
Mszczonowską.
Do zapłaty odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne
zobowiązana jest odpowiednia jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku
braku porozumienia, co do wysokości odszkodowania, na wniosek właściciela ustala
się je i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu
nieruchomości. Odszkodowanie ustala wówczas w drodze decyzji starosta.
Pierwszym etapem postepowania jest wykonanie operatu szacunkowego,
określającego
wartość
nieruchomości,
stanowiącego
podstawę
decyzji
odszkodowawczej. Po wystosowaniu zapytania najtańszą ofertę przedstawił Pan
Wojciech Supera ze Skierniewic za kwotę 1200,00 zł brutto
Zarząd przyjął informację o wynikach postępowania.
Ad. 10 Kontynuując Dyrektor Goryczka poinformował o wynikach, rozstrzygniętych
w dniu dzisiejszym, ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż nieruchomości
Powiatu Rawskiego:
− działki nr 3/22 o pow. 1,6707 ha,

− działki nr 3/25 o pow. 1,6698 ha,
położonych w Rawie Mazowieckiej w obrębie nr 5, przy ul. Opoczyńskiej, wraz z
udziałem ½ części prawa własności do działek stanowiących dojazd o numerach
ewidencyjnych 3/16 i 3/23.
W obydwu przypadkach przetarg wygrała firma Vertograg Juice sp. z o.o. z siedzibą w
Rzeszowie, oferując po jednym postąpieniu, kwoty: za działkę 3/22 – 1.549.770 zł
netto, za działkę 3/25 – 1.549005,00 zł netto.
Zarząd zatwierdził wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości.
Ad. 11W kolejnym punkcie Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmiany budżetu powiatu.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
Przedmiotowa Uchwała Nr 51/2019 stanowi złącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. 12 Kontynuując Skarbnik przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany planu
finansowego.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu
Powiatu Rawskiego na 2019 roku. Przedmiotowa Uchwała Nr 52/2019 stanowi
złącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad. 13 W tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił
propozycje tematów na najbliższą Sesję rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się
w dniu 31 maja br.:
a) Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wyrażenia zgody na
wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu
terapii zajęciowej lub jego doposażenie.
b) Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022”.
c) Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
na lata 2018-2023.
d) Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego ideologii LGBT.
e) Przedstawienie raportu o stanie powiatu za 2018 rok.
f) Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu.
g) Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany WPF.
Ad. 14 Sprawy różne.
Ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 21.05.2019 r. na godzinę 14:00.

Ad. 15 Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad i braku dalszych
głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta Rawski – Józef Matysiak
dokonał o godzinie 16:30 zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu.

W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
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