P R O T O K Ó Ł NR 35/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 04 lipca 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: Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu, Małgorzata Killman Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Krzysztof Starczewski – Z-ca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja dotycząca wyboru wariantu najbardziej efektywnego
rozwiązania do konkursu RPO WŁ, dot. termomodernizacji budynków
szkolnych oraz budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 5.
3. Wyniki przetargów nieograniczonych na przebudowę dróg powiatowych:
nr 4118E i 1334E.
4. Interpelacje Radnego Powiatu Rawskiego Pawła Jakubowskiego dot.
dróg powiatowych.
5. Wystąpienie Senatora RP Pana Rafała Ambrozika w sprawie stanu drogi
powiatowej nr 4123E na odcinku Cielądz-Rylsk.
6. Odpowiedź Gminy Rawa Mazowiecka w sprawie przejęcia fragmentu
drogi powiatowej nr 4116E Głuchówek- Sanogoszcz w zamian za
przejęcie przez Powiat drogi zarządzanej przez Gminę Rawa
Mazowiecka.
7. Pismo Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi
dotyczące powołanie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego.
8. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego
0,4 kV w działkach : nr ew. 358/3 i 397/2 w obrębie Babsk, w pasie
drogi powiatowej nr 4106E Wólka Lesiewska-Babsk do działki nr
ew.358/2 w obrębie Babsk.
9. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego
0,4 kV w działkach : nr ew. 39/2 i 130 w obrębie Paprotnia, w pasie
drogi powiatowej nr 4118E Pukinin-Mogielnica do
działki
nr ew.126/22 w obrębie Paprotnia.
10.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia sieci
szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych od 1.09.2019 r.
11.Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZPS o przeznaczenie dodatkowych
środków finansowych na zakup wyposażenia w internacie.
12.Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu.
13.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu finansowego.
14.Pismo Dyrektora PUP w sprawie oszczędności na wydatkach z tytułu
wynagrodzeń.
15.Sprawy różne.
16.Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 dokonał Starosta
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu i zaproszonych gości.
Ad. 2 Informacja dotycząca wyboru wariantu najbardziej efektywnego
rozwiązania do konkursu RPO WŁ, dot. termomodernizacji budynków
szkolnych oraz budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 5.
Informacje w tym punkcie przedstawił Pan Krzysztof Starczewski – Z-ca
Dyrektora Wydziału Infrastruktury. Po zapoznaniu się z tematem, Zarząd
Powiatu uznał, iż właściwe będzie przedłożenie wariantu budynków szkolnych
tj. Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, oraz Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w ramach konkursu RPO WŁ
Termomodernizacja budynków.
Ad. 4 Wyniki przetargów nieograniczonych na przebudowę dróg powiatowych:
nr 4138E i 1334E.
W kolejnym punkcie Dyrektor Małgorzata Killman przedstawiła wyniki
przetargów nieograniczonych na przebudowę dróg powiatowych tj.
1. „Przebudowa drogi powiatowej 4118E Pukinin – (Mogielnica) na odcinku
od km 10+300 do km 12+760”. W wymaganym terminie tj. do dnia
18.06.br. do godziny 1000 wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę
cenową złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i
Wspólnicy Sp. z o.o. z Gielniowa w kwocie brutto 1 317 519,42 zł.;
2. „Przebudowa drogi powiatowej 1334E (Zawady) – Biała Rawska od km

7+054 do km 7+629, od km 8+900 do km 9+335, od km 10+335 do km
12+334”. W wymaganym terminie tj. do dnia 18.06.br. do godziny 1000
wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyło
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z
Gielniowa
w
kwocie
brutto
2 357 832,51
zł.
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki przetargów.
Ad. 4 Interpelacje Radnego Powiatu Rawskiego Pawła Jakubowskiego dot.
dróg powiatowych.
W tym punkcie Pani Dyrektor Małgorzata Killman przedstawiła projekt
odpowiedzi na interpelacje.
Zarząd zapoznał się z treścią.
Ad. 5 Wystąpienie Senatora RP Pana Rafała Ambrozika w sprawie stanu drogi
powiatowej nr 4123E na odcinku Cielądz-Rylsk.
Pani Dyrektor Małgorzata Killman przedstawiła propozycję odpowiedzi na
wystąpienie Senatora RP Pana Rafała Ambrozika w stanu drogi powiatowej nr
4123E na odcinku Cielądz-Rylsk.
Zarząd Powiatu zaakceptował projekt odpowiedzi.

Ad. 6 Odpowiedź Gminy Rawa Mazowiecka w sprawie przejęcia fragmentu
drogi powiatowej nr 4116E Głuchówek - Sanogoszcz w zamian za przejęcie
przez Powiat drogi zarządzanej przez Gminę Rawa Mazowiecka.
Kolejno Pani Dyrektor Killman przedstawiła odpowiedź w/w sprawie w której
to Rada Gminy zajęła negatywne stanowisko w sprawie zamiany
przedmiotowych odcinków dróg.
Po zapoznaniu się z informacją, Zarząd Powiatu zdecydował iż nadal deklaruje
chęć przejęcia od Gminy Rawa Mazowiecka odcinka drogi od DW 726 do
skrzyżowania DP 4116E i DG 113109E i oczekuje aby Gmina przygotowała
niezbędną dokumentację – konieczną do przekazania wskazanych
nieruchomości i określiła przybliżony termin sporządzenia umowy notarialnej.
Ad. 7 Pismo Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi
dotyczące powołanie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Pismo w przedmiotowej sprawie przedstawiła Dyrektor Małgorzata Killman.
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i postanowił iż w
przyszłości zostanie rozważony temat celowości powołania w/w Rady.
Ad. 8 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego
0,4 kV w działkach : nr ew. 358/3 i 397/2 w obrębie Babsk, w pasie drogi
powiatowej nr 4106E Wólka Lesiewska-Babsk do działki nr ew.358/2 w
obrębie Babsk.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z powyższym punktem nie uzgodnił
przedmiotowej lokalizacji.
Ad. 9 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego
0,4 kV w działkach: nr ew. 39/2 i 130 w obrębie Paprotnia, w pasie drogi
powiatowej nr 4118E Pukinin - Mogielnica do działki nr ew.126/22 w obrębie
Paprotnia.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z powyższym punktem nie uzgodnił
lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego w pasie drogi powiatowej
nr 4118E Pukinin-Mogielnica do działki nr ew.126/22 w obrębie Paprotnia.
Ad. 10 Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia
sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych od 1.09.2019 r.
Zabierając głos w tym punkcie Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki
Społecznej przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych od 1.09.2019 r.
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt Uchwały Rady Powiatu
Rawskiego.
Ad. 11 Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZPS o przeznaczenie dodatkowych
środków finansowych na zakup wyposażenia w internacie.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Placówek
Specjalnych przeznaczając kwotę 38.220 zł. brutto na zakup wyposażenia w
internacie tj. (łóżka, szafy i szafki nocne) zgodnie z decyzją sanepidu.
Ad. 12 Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu.
W 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 69/2019 stanowi złącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad. 14 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu finansowego.
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 70/2019 stanowi
złącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad. 14 Pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie oszczędności na
wydatkach z tytułu wynagrodzeń.
W tym punkcie Skarbnik Powiatu przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w sprawie podwyżek od 1 lipca br. dla pracowników urzędu
pracy w związku z oszczędnościami na wydatkach z tytułu wynagrodzeń.
Zarząd Powiatu powróci do rozpatrzenia tego punktu na kolejnym posiedzeniu
zarządu po szczegółowej analizie.
Ad. 15 Sprawy różne.
W sprawach różnych Zarząd Powiatu wyraził zgodę Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na
użyczenie pomieszczeń Spółdzielni Socjalnej „Pracuj z nami” , o łącznej
powierzchni 166,5 m2 , znajdujących się w budynku administracyjnym przy ul.
Warszawskiej 14 na okres trzech lat. Następnie w tym punkcie Radny Henryk
Majewski poruszył kwestie remontów dróg powiatowych.
Również w sprawach różnych ustalono termin kolejnego posiedzenia zarządu
na dzień 10 lipca br. na godzinę 1300 .
Ad. 16 Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia
Starosta Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1500 zamknięcia
posiedzenia Zarządu Powiatu.
W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
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