P R O T O K Ó Ł NR 50/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 08 października 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, Małgorzata
Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej, Sylwia Stangreciak – Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i
Gospodarki Nieruchomościami, Małgorzata Leszczyńska – Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Piotr Stepaniec –
Kierownik Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1.
Otwarcie posiedzenia.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu.
3.
Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany uchwały w
sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodowa i
społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków
finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2019 r.
4.
Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargów na zimowe utrzymanie dróg
powiatowych.
5.
Przedstawienie Programu naprawczego SPZOZ w Rawie Mazowieckiej
na lata 2019-2021.
6.
Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego z dnia 19 września 2019 r. w
sprawie zmiany uchwały nr XLI/229/2018 Rady Powiatu Rawskiego z
dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad
udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy
Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski.
7.
Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego z dnia 19 września 2019 r. w
sprawie zmiany uchwały nr XLI/228/2018 Rady Powiatu Rawskiego z
dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
8. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatu
szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości za wywłaszczoną

nieruchomość poł. w Rawie Mazowieckiej, dla celów ustalenia
odszkodowania.
9. Informacja o kosztach wykonania operatów szacunkowych określających
wartość nieruchomości stanowiących własność Powiatu, poł. w Rawie
Mazowieckiej, dla celów ustanowienia hipoteki.
10. Informacja w sprawie działek przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku.
11. Stanowisko Zarządu w sprawie wprowadzenia w życie Polityki Zarzadzania
Konfliktem Interesów (uchwała nr 116/2019).
12. Odpowiedź na stanowisko Klubu Radnych PIS w sprawie budżetu
obywatelskiego
13. Tematy na sesję Rady Powiatu.
14. Uchwała Zarządu w sprawie zmiany w budżecie i w sprawie zmiany
planów finansowych.
15. Projekty Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w budżecie
powiatu, w sprawie zmiany WPF, w sprawie wsparcia Wojewódzkiego
Funduszu Straży Pożarnej.
16. Sprawy różne.
17. Zamkniecie posiedzenia.
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 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 zostały przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu
również uwag nie zgłoszono.
Ad. 3 Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany uchwały w
sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych,
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2019 r.
Zabierając głos w tym punkcie Pani Sylwia Stangreciak – Z-ca
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła
projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w powyższej kwestii.
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.
Ad. 4 Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargów na zimowe utrzymanie
dróg powiatowych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury przetargowej na zimowe
utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich i dostawę soli drogowej do
zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz na zamówienia do 30 tyś. Euro.
na dostawę piasku do mieszanki.

Ponadto w tym punkcie Zarząd podjął decyzje o nieskładaniu wniosków
uzupełniających na przewozy autobusowe. Ponadto zabierając głos w tym
punkcie Pani Dyrektor Killman poinformowała, iż wiata przystankowa w
Wilkowicach została zlokalizowana tak jak zostało to ustalone podczas wizji w
terenie w której uczestniczył radny Jarosław Kobierski.
Ad. 5 Przedstawienie Programu naprawczego SPZOZ w Rawie Mazowieckiej
na lata 2019-2021.
O przedstawienie przedmiotowego punktu poproszono Panią Dyrektor
Małgorzatę Leszczyńską oraz Pana Piotra Stepaniec.
Po zapoznaniu się z przedstawionym programem, Zarząd Powiatu wniósł uwagi
do przedłożonego materiału i zwrócił się o uzupełnienie w zakresie POZ,
informacji o płynności finansowej oraz analizy restrukturyzacji i postanowił
zająć się szczegółową analizą tego punktu na kolejnym posiedzeniu zarządu.
Ad. 6 Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego z dnia 19 września 2019 r. w
sprawie zmiany uchwały nr XLI/229/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 12
września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek, o
których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Rawski.
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt Uchwały Rady Powiatu
Rawskiego.
Ad. 7 Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego z dnia 19 września 2019 r. w
sprawie zmiany uchwały nr XLI/228/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 12
września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia.
Również w tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt
Uchwały Rady Powiatu Rawskiego.
Ad. 8 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania
operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości za wywłaszczoną
nieruchomość poł. w Rawie Mazowieckiej, dla celów ustalenia odszkodowania.
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 wysokości odszkodowania, za działki
gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerem 88 o pow. 0,0296ha i
numerem 94 o pow. 0,0219 ha, położone w obrębie 5 miasta Rawa Mazowiecka,
które z mocy prawa stały się własnością jednostki samorządu terytorialnego Gminy Miasto Rawa Mazowiecka, na podstawie decyzji Burmistrza Miasta

Rawa Mazowiecka z dnia 2 października 2015 roku znak GT- 11.6831.7.2015
zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości, w wyniku którego wydzielono
działki nr 88 i 94 na cel publiczny, pod tereny komunikacji: ulica dojazdowa i
ulica pieszo-jezdna w trybie zapytania o cenę operat wykona rzeczoznawca
majątkowy Pan Wojciech Supera ze Skierniewic za kwotę 1200 zł. brutto.
Ad. 9 Informacja o kosztach wykonania operatów szacunkowych określających
wartość nieruchomości stanowiących własność Powiatu, poł. w Rawie
Mazowieckiej, dla celów ustanowienia hipoteki.
W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął informacje o kosztach w wysokości
13.400,00 zł. brutto wykonania operatów szacunkowych określających wartość
nieruchomości stanowiących własność Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej,
dla celów ustanowienia hipoteki + dodatkowa działki nr 76.
Ad. 10 Informacja w sprawie działek przeznaczonych do sprzedaży w 2020
roku.
Zarząd Powiatu przyjął informację w sprawie działek przeznaczonych do
sprzedaży w 2020 roku. Wykaz działek stanowi złącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 11 Stanowisko Zarządu w sprawie wprowadzenia w życie Polityki
Zarzadzania Konfliktem Interesów.
Projekt uchwały w tej kwestii przedstawił i omówił Pan Sławomir Stefaniak –
Sekretarz Powiatu. Po zapoznaniu się Zarząd Powiatu podjął uchwałę w
przedmiotowej kwestii. Uchwał nr 116/2019 stanowi złącznik nr 3 do
niniejszego protokołu.
Ad. 12 Odpowiedź na stanowisko Klubu Radnych PIS w sprawie budżetu
obywatelskiego.
Zarząd Powiatu udzielił odpowiedzi na Stanowisko Klubu Radnych PIS w
sprawie budżetu obywatelskiego. Przedmiotowe pismo stanowi złącznik nr 4 do
protokołu.
Ad. 13 Tematy na sesję Rady Powiatu.
W tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił
propozycje tematów na najbliższą Sesję Rady Powiatu Rawskiego, która
odbędzie się w dniu 16 października br. o godzinie 1000:
1) Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej Polityki Zarządzania
Konfliktem Interesów w Starostwie Powiatowym,
2) Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu,

3) Uchwała w sprawie zmiany WPF,
4) Uchwała w sprawie wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Straży Pożarnej,
5) Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLI/229/2018 Rady Powiatu
Rawskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad
udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta
Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Rawski,
6) Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLI/228/2018 Rady Powiatu
Rawskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia,
7) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Dróg Powiatowych,
8). Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z
Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych,

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2019 r.

Ad. 14 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany w budżecie i w sprawie zmiany
planów finansowych.
W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie zmian w
budżecie na 2019 rok oraz w sprawie zmiany planów finansowych
budżetu Powiatu Rawskiego na 2019 rok. Przedmiotowe uchwały nr
114/2019 i 115/2019 stanowią złączniki nr 5 i 6 do protokołu.
Ad. 15 Projekty Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w
budżecie powiatu, w sprawie zmiany WPF, w sprawie wsparcia Wojewódzkiego
Funduszu Straży Pożarnej.
W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął projekty uchwał w sprawie zmian w
budżecie powiatu, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w
sprawie wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Straży Pożarnej.

Ad. 16 Sprawy różne.
W sprawach różnych Starosta Matysiak przedłożył informacje o
umorzeniu śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi wobec
członków Zarząd Powiatu Rawskiego w sprawie dotyczącej zawarcia i
wykonywania umowy dzierżawy Szpitala Św. Ducha w Rawie
Mazowieckiej wobec braku znamion czynu zabronionego.
Ponadto w sprawach różnych ustalono termin kolejnego zarządu na
dzień 15.10.2019 roku godzina 1100.
Ad.17 Zamkniecie posiedzenia.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia
Starosta Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1700 zamknięcia
posiedzenia Zarządu Powiatu.

W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
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