P R O T O K Ó Ł NR 40/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 5 sierpnia 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, Małgorzata Killman - Dyrektor Wydziału Infrastruktury,
Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Pismo Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Zaskórski i
Wspólnicy Sp. z o.o. z Gielniowa w sprawie wyrażenia zgody
na cesję wierzytelności z umowy nr 133/2019
z dnia
17.07.2019 r. na „Przebudowę drogi powiatowej nr 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 12+334” na rzecz
Banku Spółdzielczego w Przysusze.
4. Informacja Starosty o udzielonych odpowiedziach na
interpelacje i zapytania.
5. Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego z dnia 02.08.2019 r. o
naborze wniosków
o dofinansowanie zadań własnych
organizatorów dotyczących
zapewnienia funkcjonowania
publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok
2019 z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o
charakterze użyteczności publicznej.
6. Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego z dnia 29 lipca 2019 r. o naborze
wniosków o dofinansowanie zadań jednorocznych na rok 2020 i
wieloletnich z Funduszu Dróg Samorządowych.
7. Uchwały zarządu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
dla nauczycieli zdających egzamin na stopień nauczyciela
mianowanego ( 7 szt.).
8. Udzielenie odp. dla sadu rejonowego dla Łódź w spr.
zgłoszenia interwencji ubocznej z powództwa Aleksandry
Michalak. Zarząd postanowił nie przystępować do toczącego się
postępowania.
9. Rozpatrzenie wniosku Firmy Vertograd Juice Sp. z o. o na
umożliwienie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych
pochodzących z odwodnienia terenu na etapie realizacji budowy
Zakładu Przetwórstwa Owocowego przy ul. Opoczyńskiej w
Rawie Mazowieckiej.
10.Sprawy różne.
11.Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1200 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 Pismo Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy
Sp. z o.o. z Gielniowa w sprawie wyrażenia zgody na cesję
wierzytelności z umowy nr 133/2019 z dnia 17.07.2019 r. na
„Przebudowę drogi powiatowej nr 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
12+334” na rzecz Banku Spółdzielczego w Przysusze.
W tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na cesję wierzytelności
zgodnie z powyższym.
Ad. 4 Informacja Starosty o udzielonych odpowiedziach na interpelacje
i zapytania.
W tym punkcie Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożoną informacją
przez Starostę o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania
Radnych.
Ad. 5 Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego z dnia 02.08.2019 r. o naborze
wniosków
o dofinansowanie
zadań
własnych
organizatorów
dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu
zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej na rok 2019 z Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
W tym punkcie Pani Dyrektor Małgorzata Killman przedłożyła informację w
sprawie
ogłoszenia
Wojewody Łódzkiego o naborze wniosków

o dofinansowanie zadań własnych organizatorów
dotyczących
zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w
zakresie przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności
publicznej na rok 2019 z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej.
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożoną informacją i podjął decyzje o
złożeniu wniosku na 7 linii autobusowych.
Ad. 6 Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego z dnia 29 lipca 2019 r. o naborze
wniosków o dofinansowanie zadań jednorocznych na rok 2020 i wieloletnich z
Funduszu Dróg Samorządowych.
Zarząd Powiatu zdecydował o złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej
nr 4120E Biała Rawska - Komorów od km 2+516 do km 3+263,35 i od km
3+420,95 do km 4+802,65 - etap I".

Ad. 7 Uchwały zarządu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
dla 7 nauczycieli zdających egzamin na stopień nauczyciela
mianowanego.
Zabierając głos w tym punkcie Pan – Andrzej Latek – Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej przedstawił siedem projektów uchwał w
sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się na stopień nauczycieli mianowanych.
Po zapoznaniu się z tematem , Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął
uchwały zgodnie z powyższym. Przedmiotowe Uchwały Nr 81/2019,
82/2019, 83/2019, 84/2019, 85/2019, 86/2019, 87/2019 stanowią
złącznik od nr 2 do nr 8 niniejszego protokołu.
Ad. 8 Udzielenie odp. dla Sądu Rejonowego dla Łódź - Śródmieście w
sprawie zgłoszenia interwencji ubocznej z powództwa Aleksandry
Michalak.
Zarząd postanowił nie przystępować do toczącego się postępowania.
Ad. 9 Rozpatrzenie wniosku Firmy Vertograd Juice Sp. z o. o na
umożliwienie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych
pochodzących z odwodnienia terenu na etapie realizacji budowy
Zakładu Przetwórstwa Owocowego przy ul. Opoczyńskiej w Rawie
Mazowieckiej.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.
Ad. 10 Sprawy różne.
W sprawach różnych zostały poruszone kwestie remontów dróg powiatowych a
następnie Pan Radny Majewski zwrócił uwagę na potrzebę kształcenia uczniów
o profilu pielęgniarskim. Również w sprawach różnych ustalono termin
kolejnego posiedzenia zarządu na dzień 14 sierpnia br. na godzinę 1000.
Ad. 11 Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia
Starosta Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1330 zamknięcia
posiedzenia Zarządu Powiatu.
W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
Sporządził: Kinga Kacprzak
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