P R O T O K Ó Ł NR 36/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 10 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, Sławomir Stefaniak –
Sekretarz Powiatu, Krzysztof Starczewski – Z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Stefan
Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu.
3. Informacja o
złożonych ofertach
na opracowanie
dokumentacji projektowej na budowę chodnika i łącznika w
Szpitalu Św. Ducha .
4. Akceptacja przedłożonych wniosków do konkursu RPOWŁ
na termomodernizację obiektów oświatowych i Szpitala Św.
Ducha.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w
sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/195/2018 Rady Powiatu
Rawskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wysokości
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na
obszarze Powiatu Rawskiego.
6. Zajęcie stanowiska w sprawie propozycji Burmistrza Miasta
Rawa Mazowiecka w sprawie przekazania na rzecz Powiatu
Rawskiego własności działek stanowiących pas drogowy dróg
powiatowych .
7. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSP im. Reymonta w Rawie
Mazowieckiej
o
udzielenie
pełnomocnictwa
do
reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFS Działanie
XI.3 Kształcenie zawodowe- RPO WŁ na lata 2014-2020.
8. Przedłożenie Stanowiska Rady Powiatu Rawskiego w sprawie
finansowania zadań oświatowych.
9. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia
wykonania operatu szacunkowego ustalającego wartość
służebności gruntowej na nieruchomości Skarbu Państwa,
poł. w Przewodowicach.
10.Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia
wykonania operatu szacunkowego ustalającego
wartość,
stanowiącej własność Powiatu Rawskiego nieruchomości,
położonej w Białej Rawskiej, przy ul. Kolejowej.

11.Wystąpienie do PKP o przejęcie nieodpłatne na rzecz Powiatu
Rawskiego dworca kolei wąskotorowej w Jeżowie.
12.Uchwała Zarządu w sprawie zmiany budżetu, oraz w sprawie
zmiany planów finansowych.
13.Pismo Dyrektora PUP w sprawie podwyżki wynagrodzeń.
14.Uchwała
Zarządu
w
sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego.
15.Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie aktualizacji minimalnych
stawek czynszu za lokale użytkowe w budynkach powiatu
rawskiego.
16.Pytanie o technologię 5G.
17.Wyrażenie zgody na ogłoszenie wykazów na najem lokali
użytkowych.
18.Sprawy różne.
19.Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1500 dokonał Starosta
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu i zaproszonych gości.
Ad. 2 Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu.
Do protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu uwag nie zgłoszono. Protokoły
zostały przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również uwag
nie zgłoszono.
Ad. 3 Informacja o złożonych ofertach na opracowanie dokumentacji
projektowej na budowę chodnika i łącznika w Szpitalu Św. Ducha .
Zabierając głos w tym punkcie Dyrektor Krzysztof Starczewski
poinformował iż wpłynęły dwie oferty na opracowanie dokumentacji
projektowej na budowę chodnika i łącznika w Szpitalu Św. Ducha.
Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła Pracownia Projektowa
ARCHIVISION ze Skierniewic za kwotę 8600 zł. brutto za wykonanie
usługi.
Po zapoznaniu się z przedstawiona informacja, Zarząd Powiatu postanowił iż
wróci do złożonych ofert po szczegółowej analizie kosztów budowy chodnika.
Ad. 4 Akceptacja przedłożonych wniosków do konkursu RPOWŁ na
termomodernizację obiektów oświatowych i Szpitala Św. Ducha.
Zarząd Powiatu zaakceptował poniżej wymienione wnioski do konkursu
RPOWŁ na termomodernizację obiektów oświatowych i Szpitala Św.
Ducha tj. budynki szpitalne SP ZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie
Mazowieckiej ( po pogotowiu i po magazynie) oraz budynki szkolne tj.
Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, oraz Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.
Ad. 5 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXV/195/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia

27 lutego 2018 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego.
W tym punkcie Dyrektor Starczewski przedstawił i omówił projekt
Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXV/195/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 27 lutego 2018 roku
w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego.
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.
Ad. 6 Zajęcie stanowiska w sprawie propozycji Burmistrza Miasta
Rawa Mazowiecka w sprawie przekazania na rzecz Powiatu Rawskiego
własności działek stanowiących pas drogowy dróg powiatowych.
Zarząd Powiatu stanął na stanowisku, iż jest zainteresowany
nieodpłatnym przejęciem przedmiotowych działek.
Ad. 7 Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSP im. Reymonta w Rawie
Mazowieckiej o udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania
Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach EFS Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe - RPO
WŁ na lata 2014-2020.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę udzielającą pełnomocnictwa Panu
Andrzejowi Romańczukowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej do reprezentowania
Powiatu Rawskiego przy realizacji projektu pn.” Inwestycja w edukację
szansą na zawodowy sukces”. Przedmiotowa uchwała Nr 74/2019
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. 8 Przedłożenie Stanowiska Rady Powiatu Rawskiego w sprawie
finansowania zadań oświatowych.
W tym punkcie został przedłożony projekt Stanowiska Rady Powiatu
Rawskiego w sprawie finansowania zadań oświatowych.
Ad. 9 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia
wykonania operatu szacunkowego ustalającego wartość służebności
gruntowej na nieruchomości Skarbu Państwa, poł. w Przewodowicach.
Zarząd Powiatu przyjął informację przedstawioną przez Dyrektora
Stefana Goryczkę który poinformował, iż w trybie zapytania o cenę
operat wykona Pan Wojciech Supera ze Skierniewic za kwotę 650 zł.
brutto.
Ad. 10 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia
wykonania operatu szacunkowego ustalającego wartość, stanowiącej
własność Powiatu Rawskiego nieruchomości, położonej w Białej
Rawskiej, przy ul. Kolejowej.
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację (przedstawioną przez
Pana Stefana Goryczkę – dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i

Gospodarki Nieruchomościami) o wynikach postępowania w sprawie
zlecenia wykonania operatu szacunkowego w celu ustalenia wartości
nieruchomości
stanowiącej
własność
Powiatu
Rawskiego
nieruchomości, położonej w Białej Rawskiej, przy ul. Kolejowej - w
trybie zapytania o cenę operat wykona rzeczoznawca majątkowy
Tadeusz Kryjan za kwote1500 zł. brutto.
Ad. 11 Wystąpienie do PKP o przejęcie nieodpłatne na rzecz Powiatu
Rawskiego dworca kolei wąskotorowej w Jeżowie.
Zarząd Powiatu podjął decyzje o wystąpieniu do PKP S.A o nieodpłatne
przejęcie rzecz Powiatu Rawskiego dworca kolei wąskotorowej w Jeżowie
wraz z działką nr 480/1 .
Ad. 12 Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu oraz w sprawie zmiany
planów finansowych.
Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. i w
sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2019 rok.
Uchwały Nr 71/2019 i Nr 72/2019 stanowią załączniki nr 3 i 4 do niniejszego
protokołu.
Ad. 13 Pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie podwyżki
wynagrodzeń.
Kontynuując ten punkt z poprzedniego posiedzenia Zarządu. Zarząd Powiatu
wyraził zgodę na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego
Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej od dnia 1 lipca br.
Ad. 14 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego.
W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie
Mazowieckiej. Uchwała Nr 75/2019 stanowi złącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 15 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie aktualizacji minimalnych
stawek czynszu za lokale użytkowe w budynkach powiatu rawskiego.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie minimalnych stawek czynszu
za lokale użytkowe w budynkach powiatu rawskiego. Przedmiotowa
Uchwała Nr 73/2019 stanowi złącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 16 Pytanie o technologię 5G.
Zabierając głos w tym punkcie Pan Sekretarz Sławomir Stefanika
zapoznał Członków Zarządu z tematem sprawy.
Zarząd Powiatu postanowił nie zajmować stanowiska w tej kwestii.
Ad. 17 Wyrażenie zgody na ogłoszenie wykazu na najem lokali
użytkowych.
Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie wykazu na najem lokali użytkowych.

Ad. 18 Sprawy różne.
W sprawach różnych ustalono termin kolejnego posiedzenia zarządu na dzień
19 lipca br. na godzinę 1300 oraz Sesji Rady Powiatu Rawskiego na dzień
30.07.2019 roku godzina 1200.
Ad. 19 Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia
Starosta Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1630 zamknięcia
posiedzenia Zarządu Powiatu.
W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
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Zarząd Powiatu:
Józef Matysiak

Starosta Rawski

.............................................

Jacek Otulak

Wicestarosta

.............................................

Jarosław Kobierski

Członek Zarządu

.............................................

Henryk Majewski

Członek Zarządu

Grzegorz Stefaniak

Członek Zarządu

............................................
...............................................

