P R O T O K Ó Ł NR 39/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 30 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. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Wyniki
przetargu
nieograniczonego
na:
„Budowę
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”.
4. Wyniki przetargu nieograniczonego na „Roboty budowlane
związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie
Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do
potrzeb osób niepełnosprawnych -etap 2”.
5. Uchwała Zarządu w sprawie zmiany budżetu, oraz w sprawie
zmiany planów finansowych.
6. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w
sprawie wyrażenie zgody na prowadzenie badań archeologicznych
na działkach będących własnością Powiatu Rawskiego.
7. Wniosek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Powiatowe w
Rawie Mazowieckiej o przedłużenie umowy najmu.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1530 dokonał Starosta
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu i zaproszonych gości.
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono.
Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również
uwag nie zgłoszono.
Ad. 3 Wyniki przetargu nieograniczonego na: „Budowę 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” z podziałem na następujące zadania:
Zadanie 1.
- Przebudowa Drogi powiatowej Nr 1315E Wysokienice – Rawa Mazowiecka
od km 4+031.60 do km 6+900.00 na terenie obszaru scalenia gruntów obiektu
Ścieki obejmującego część obrębu Ścieki, gmina Rawa Mazowiecka, powiat
rawski, w związku z realizacją projektu: "Scalanie gruntów obiektu Ścieki",
- Przebudowa dróg dojazdowych - remont nawierzchni gruntowych na terenie
obszaru scalenia gruntów obiektu Ścieki obejmującego część obrębu Ścieki,
gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski, w związku z realizacją projektu:
"Scalanie gruntów obiektu Ścieki".
W tym punkcie Zarząd Powiatu zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty
Firmy EUROVIA Polska S.A. Kobierzyce za cenę 2 775 381,43 zł brutto.
Zadanie 2.
- Budowa pasa pieszo jezdnego na działkach nr ew. 572 i 682
na terenie obszaru scalenia gruntów obiektu Ścieki obejmującego część obrębu
Ścieki, gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski, w związku z realizacją
projektu: "Scalanie gruntów obiektu Ścieki".
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty Firmy EUROVIA
Polska S.A. Kobierzyce za cenę 829 060,32 zł brutto.

Ad. 4 Wyniki przetargu nieograniczonego na „Roboty budowlane
związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej
przy
ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych -etap 2” z podziałem na zadania:
Zadanie 1 - Remont wnętrz internatu
Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty firmy UNICOM z
Rawy Mazowieckiej za cenę 224 349,04 zł. brutto za realizacje
przedmiotowego zadania.
Zadanie 2 - Termomodernizacja budynku szkoły
Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty firmy „RAWOSBUD” z Rawy Mazowieckiej za cenę 287 968,10 zł. brutto za realizacje
przedmiotowego zadania.
Zadanie 3 - Remont wnętrz szkoły

Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty firmy UNICOM z
Rawy Mazowieckiej za cenę 200 566,38 zł. brutto za realizacje
przedmiotowego zadania.
Ad. 5 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany budżetu, oraz w sprawie zmiany
planów finansowych.
Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

oraz w sprawie zmiany planów finansowych.

Przedmiotowe Uchwały Nr 78/2019, Nr 79/2019 i Nr 80/2019 stanowią złączniki nr
2,3 i 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie
wyrażenie zgody na prowadzenie badań archeologicznych na działkach
będących własnością Powiatu Rawskiego.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na prowadzenie badań archeologicznych na
działkach będących własnością Powiatu Rawskiego o nr ewidencyjnych
178/3, 178/5, 189, 259/2, 381/1 położonych w obrębie 4 miasta Rawa
Mazowiecka w związku z realizacją projektu pn.: „Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego w
Rawie Mazowieckiej”.
Ad. 7 Wniosek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Powiatowe w
Rawie Mazowieckiej o przedłużenie umowy najmu.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.
Ad. 8 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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