Rawa Mazowiecka, dn.

.2019 r.

Adrian Galach
Radny Powiatu Rawskiego

Pan Józef Matysiak
Starosta Rawski
Za pośrednictwem
Pani Maria Charążka
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego

INTERPELACJA

W nawiązaniu do uchwały
nr IV/29/2018 Rady Powiatu Rawskiego w
Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na
rok 2019 proszę o udzielenie informacji:

1. Na jakim obecnie etapie są zaplanowane inwestycje?
2. Kiedy jest planowane zakończenie inwestycji uwzględnionych w uchwale
budżetowej?
Ponadto proszę o informacje - ile na dzień 12 lipca 2019 r. wynoszą kwoty:

a) rezerwy ogólnej
b) rezerw celowych.

Z poważaniem,

Adrian Galach

STAROSTA
RAWSKI

Pan

Adrian Galach
Radny Powiatu Rawskiego

w/m

0r.0003.12.2019

Rawa Mazowiecka, 2019.07.24

Odpowiadając
na Pana
interpelację - przekazaną za pośrednictwem
Przewodniczącej Rady Powiatu, Pani Marii Charążki w dniu 12.07.2019 r., a dotyczącą
udzielenia informacji w zakresie realizacji planowanych na 2019 rok inwestycji uprzejmie
informuję, że Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w bieżącym roku realizuję
następujące zadania inwestycyjne;
1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska od km7+054 do
km 7+629, od km 8+900 do km 9+335, od km 10+335 do km 12+334”, na którą
Powiat pozyskał dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.388.554,00 zł. W dniu 17.07.2018 r podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem
Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Opoczyńska 38. 26-434
Gielniów . wartość zadania 2.357.832,51 PLN, termin zakończenia 31.10.2019 rok,
w dniu 01.08.2019 r. nastąpi przekazanie terenu budowy,
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - (Mogielnica) na odcinku od km
10+300 do km 12+760" - na którą Powiat pozyskała dotację z Funduszu Dróg
Samorządowych w wysokości - 833.874,00 zł. W dniu 17.07.2018 r podpisana
została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z
o.o. ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów , wartość zadania 1.317.519,42 PLN , termin
zakończenia 31.10.2019 rok, w dniu 01.8.2019 r. nastąpi przekazanie terenu budowy,

3. „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz
zabudowań gospodarczych wraz z odwodnieniem pasa drogowego, budowy
przepustów, na terenie obszaru scalenia gruntów obiektu Ścieki obejmującego część
obrębu Ścieki, gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski, w związku z realizacją
projektu „Scalenie gruntów obiektu Ścieki" w ramach scalanie gruntów" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020”
środki zewnętrzne
w wysokości - 3.501.800,00 zł. Dwa przetargi , które zostały ogłoszone są na etapie
wyboru najkorzystniejszej oferty. Przetargi te nie zostały rozstrzygnięte z uwagi na
potrzebę zwiększenia środków w budżecie Powiatu Rawskiego , ponieważ wartość
zadania przekracza cenę kosztorysową. Planowany termin zakończenia zadania
10.12.2019 rok.

4. Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej dotacja z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w wysokości -70.000,00 zł, łączna
wartość zadania - 140.000 zł. Opracowana została dokumentacja projektowa oraz
zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem
oświetlenia - w dniu 03.07.2019 r.

5. Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha-Przewodowice-Rylsk Duży - Zuski dr. Woj. Nr 707 na odcinku Sławków - Rylsk Duży. Powiat, w dniu 27.06.2019 r.
podpisał z Zarządem
Województwa Łódzkiego umowę na dofinansowanie,
w wysokości 127 402,00 zł. Przygotowana została specyfikacja przetargowaogłoszcnic przetargu nastąpi po najbliższej Sesji Rady Powiatu Rawskiego po
wprowadzeniu pełnej wartości zadania do budżetu tj. po 30 lipca 2019 r. Planowany
termin zakończenia robót i złożenia dokumentów rozliczeniowych -31.10.2019 r.

6.

Zakupiony został nowy rębak
Sprzęt jest w użytkowaniu.

dla Zarządu Dróg Powiatowych za kwotę 70.000 zł.

7. Zlecona została budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4127E Biała Rawska (Wilków) w m. Stara Wieś. Zadanie to wykona w terminie do 23.08.2019 roku firma
BOR-BUD Marcin Borowiec za kwotę 30.000,00 zł.
8. Zostanie wykonana konserwacja (remont) pokrycia dachowego na budynkach Liceum
Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Rawie Mazowieckiej za kwotę
120 000 zł.

9. Roboty budowlane związane z tcrmomodcrnizacją budynków Zespołu Placówek
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy u. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do
potrzeb osób niepełnosprawnych - etap 2. Powiat uzyskał dofinansowanie na to
zadanie
z
PFRON
w
wysokości
300.000
zł.
W toku jest postępowanie przetargowe . Planowany termin zakończenia i rozliczenia
robót - 13.12.2019 r. na roboty budowlane z termomodernizacją budynków ZPS w
Rawie Mazowieckiej oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, wartość
zadania brutto wg złożonych ofert to 782.000,00 zł.

10. Zostały opracowane dwa wnioski oraz komplety dokumentów (audyty energetyczne,
studia wykonalności , programy funkcjonalno- użytkowe) do konkursu RPOWŁ
,RPLD - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2.2 Numer i nazwa Osi priorytetowej: 04 - IV. Gospodarka niskoemisyjna,
2.3 Numer i nazwa Działania: 02 - IV.2 Termomodernizacją budynków,
2.4 Numer i nazwa poddziałania: 02 - IV.2.2 Termomodernizacją budynków,
na termomodemizację obiektów Szpitala Sw. Ducha w Rawie, wnioskowana kwota
dofinansowania 1.334.178,57 zł (wartość zadania to kwota ( 1.632.101,95 zł) oraz
dla obiektów oświatowych; ZSP w Białej Rawskiej, ZPS w Rawie Mazowieckiej, ZSP
w Rawie Mazowieckiej wnioskowana kwota dofinansowania 4.916.665,29 zł (
wartość zadania to kwota 6.047.485,99 zł). Nabór wniosków w Urzędzie
Marszałkowskim trwa do końca lipca br..

11. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych w bieżącym roku złożony został wniosek
o dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska - gr. Woj.
(Rosocha) na odcinkach ; od km 8+158 do km 9+343 i od km 11+ 880 do 12 +270 i od
km 12+570 do km 16+604” koszty kwalifikowane zadania to 3 773 071,00 zł.
Wojewoda
Łódzki nie opublikował jeszcze listy zadań wskazanych do
dofinansowania.
Informuję także, że planowana inwestycja działu 010 dotycząca „Scalnia gruntów
obiektu Ścieki” dotyczy zagospodarowania poscaleniowego, tj. budowy i przebudowy dróg
dojazdowych do gruntów rolnych na terenie objętym postępowaniem scaleniowym na
obszarze części obrębu Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka.

-

Ponadto na dzień 12 lipca 2019 r. kwoty rezerw wynoszą:
rezerwa ogólna - 67.082 zł,
celowa oświatowa - 218.966 zł,
celowa zarządzanie kryzysowe - 94.000 zł,
celowa budżet obywatelski - 50.000 zł.

Z poważaniem

