P R O T O K Ó Ł NR 49/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 30 września 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: Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Łukasz Sawicki –
Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Michał Kowalczyk –
Referent w Wydziale Infrastruktury.
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Rawski – Jacek Otulak.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej nN w
pasie drogi powiatowej nr 4116E Głuchówek-Sanogoszcz
(działka nr ew.29 w obrębie Byszewice) do działek nr ew.15 oraz
521 w obrębie Byszewice.
3. Wynik przetargu na zakup komputerów i oprogramowania.
4. Wynik przetargu na najem lokali.
5.
Uchwała Zarządu w sprawie zmiany w budżecie i w sprawie
zmiany planów finansowych.
6. Uchwała Zarządu w sprawie zmiany WPF.
7. Wyrażenie zgody na dokonanie aktualizacji operatów
szacunkowych do uchwały Rady Powiatu Rawskiego z dnia
24.01.2017 roku.
8. Sprawy różne.
9. Zamkniecie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 900 dokonał
Wicestarosta Rawski – Jacek Otulak, witając członków Zarządu i zaproszonych
gości.
Ad. 2 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej nN w pasie
drogi powiatowej nr 4116E Głuchówek-Sanogoszcz (działka nr ew.29
w obrębie Byszewice) do działek nr ew.15 oraz 521 w obrębie
Byszewice.

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił przedmiotową lokalizację
projektowanej linii kablowej nN.
Ad. 3 Wynik przetargu na zakup komputerów i oprogramowania.
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił informacje z otwarcia
ofert na zadanie pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla
Starostwa

Powiatowego

w

Rawie

Mazowieckiej.

W

przedmiotowym

postępowaniu złożono 2 oferty następujących firm:
1. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. Radom za kwotę
267 709,50 zł brutto;
2. TRECOM ŁÓDŹ Sp. z o.o. Warszawa za kwotę 202 819,62 zł brutto;
Komisja zapoznała się z oświadczeniami i dokumentami złożonymi przez
oferentów w celu potwierdzenia spełnienia stawianych warunków, po czym
Przewodniczący odebrał od członków Komisji oświadczenia o braku zaistnienia
okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy - Prawo zamówień
publicznych.
Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy p.z.p. –
wadium nie zostało wniesione.
Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą w postępowaniu na dostawę sprzętu i
oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Rawie
Mazowieckiej.
W związku z tym , iż zamawiający na to zadanie ma zabezpieczone w budżecie
powiatu środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł brutto a najkorzystniejsza
oferta została złożona na kwotę 202 819,62 zł brutto, Zarząd Powiatu podjął
decyzje o przesunięcie na najbliższej Sesji Rady Powiatu środków finansowych
z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wysokości 3000 zł.
Ad. 4 Wynik przetargu na najem lokali.
Zabierając głos w tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu
przedstawił informacje o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego
na najem lokali użytkowych tj. :

1. Lokal użytkowy I piętro przy ul. Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckiej ( 3
pomieszczenia) o powierzchni użytkowej 39,05 m2 – wygrał Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Cena wywoławcza za wynajem 1m2 wynosiła 15,54 zł/m2 netto i po jednym
postąpieniu oferenta, ustalona została w wysokości 16,54 zł/m2 netto.
2. Lokal użytkowy I piętro przy ul. Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckiej ( 2
pomieszczenia) o powierzchni użytkowej 30,00 m2 – wygrał Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Cena wywoławcza za wynajem 1m2 wynosiła 15,54 zł/m2 netto i po jednym
postąpieniu oferenta, ustalona została w wysokości 16,54 zł/m2 netto.
3. Lokal użytkowy parter przy ul. Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckiej,
wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego
ogrzewania o pow. użytkowej 7,5 m2.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie przystąpił do
przetargu ustnego (art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami Dz.U.2018.2204 t.j).
4. Lokal - piwnica przy ul. Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckiej, wyposażony w
instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania o
powierzchni użytkowej 6,27 m2.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie przystąpił do
przetargu ustnego (art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami Dz.U.2018.2204 t.j).
5. Lokal użytkowy II piętro przy ul. Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckiej
o powierzchni użytkowej 11,60 m2 – wygrała Izba Rolnicza Województwa
Łódzkiego.
Cena wywoławcza za wynajem 1m2 wynosiła 15,54 zł/m2 netto i po jednym
postąpieniu oferenta, ustalona została w wysokości 16,54 zł/m2 netto.
6. Pomieszczenie garażowe Nr 7 przy ul. Warszawskiej 14 w Rawie
Mazowieckiej o powierzchni użytkowej 24,90 m2 – wygrała firma Nek-Med. s.j.
Nek Noori z siedzibą w Rawie Mazowieckiej reprezentowaną przez Pana Nek
Noori.
Cena wywoławcza za wynajem 1m2 wynosiła 6,42 zł/m2 netto i po jednym
postąpieniu oferenta, ustalona została w wysokości 7,42 zł/m2 netto.
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki przetargu.
Ad. 5 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany w budżecie i w sprawie
zmiany planów finansowych.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2019
rok oraz w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu
Rawskiego na 2019 roku. Przedmiotowe Uchwały Nr 111/2019 i
Nr 112/2019 stanowią złączniki nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.
Ad. 6 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany WPF.

Zabierając głos w tym punkcie Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu
przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2033.
Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę Nr 113/2019 która
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 7 Wyrażenie zgody na dokonanie aktualizacji operatów
szacunkowych do Uchwały Rady Powiatu Rawskiego z dnia 24.01.2017
roku.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na aktualizację operatów szacunkowych
do Uchwały Rady Powiatu Rawskiego Nr XXIII/124/2017 z dnia
24.01.2017 roku.
Ad. 8 Sprawy różne.
W sprawach różnych ustalono termin kolejnego zarządu
08.10.2019 roku godzina 1400.

na dzień

Ad. 9 Zamkniecie posiedzenia.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia
Wicestarosta Rawski – Jacek Otulak dokonał o godzinie 1000
zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu.

W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
Sporządził: Kinga Kacprzak
Zarząd Powiatu:
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