P R O T O K Ó Ł NR 53/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 29 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, Łukasz Sawicki –
Skarbnik Powiatu, Halina Bartkowicz - Błażejewska - Dyrektor PCPR,
Małgorzata Killman - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Andrzej Latek Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Stefan Goryczka - Dyrektor Wydziału
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Piotr Stepaniec – Kierownik
POZ w Rawie Mazowieckiej.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu.
3. Projekt Uchwały 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 realizacje tych zadań w 2019 roku.
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust1.
lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz
kosztów odstąpienia od usunięcia .
5. Upoważnienie Pana Ryszarda Studzińskiego do udziału w dniu 08.11.2019
r. w kontroli usunięcia nieprawidłowości związanych ze stanem
technicznym wiaduktu drogowego.
6. Przedstawienie Programu naprawczego SPZOZ w Rawie Mazowieckiej
na lata 2019-2021.
7. Projekty uchwał Rady Powiatu Rawskiego w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowych szkół.
8. Uchwała Rady Powiatu w sprawie zgody na obciążenie hipoteką
nieruchomości stanowiących własność powiatu.
9. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatu
szacunkowego ( ul. Opoczyńska – dz. 3/48).
10.Informacja o wynikach postepowania w sprawie zlecenia wykonania
operatu szacunkowego.
11.Oferta wykonania opracowania, analizy i sporządzenia opinii na temat
osiągniętych efektów scalenia gruntów obiektu Ścieki zrealizowanego w
ramach PROW na lata 2014-2020.
12.Zatwierdzenie rozstrzygnięcia konkursu emisji obligacji.
13.Uchwała w sprawie zmiany w budżecie powiatu i zmiany planów
finansowych.

14.Podjęcie uchwały
w sprawie ogłoszenia konkursu na udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Białej Rawskiej.
15.Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postepowań przetargowych tj.
(energia, gaz, materiały biurowe).
16.Ogłoszenie przetargu na najem lokali biurowych.
17.Tematy na najbliższą Sesję Rady Powiatu Rawskiego.
18. Rozpatrzenie wniosku Pana Arkadiusza Woszczyka w sprawie budżetu
obywatelskiego.
19.Sprawy różne.
20.Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1000 dokonał Starosta
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu i zaproszonych gości.
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu.
Do protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu uwag nie zgłoszono. Protokoły
zostały przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również uwag
nie zgłoszono.
Ad. 3 Projekt Uchwały 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 realizacje tych zadań w 2019 roku.
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.

Ad. 4 Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust1. lub 2
ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów
odstąpienia od usunięcia .
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.
Ad. 5 Upoważnienie Pana Ryszarda Studzińskiego do udziału w dniu 08.11.2019
r. w kontroli usunięcia nieprawidłowości związanych ze stanem technicznym
wiaduktu drogowego usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 4118E PukininSadkowice-granica województwa (Mogielnica) w miejscowości Rylsk Duży,
zlokalizowanego nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki- Zawiercie w
km 45,905.
Zarząd Powiatu upoważnił Pana Ryszarda Studzińskiego – po. Kierownika
Obwodu Drogowo – Mostowego w Wydziale Infrastruktury Starostwa
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej do reprezentowania Zarządu Powiatu w
trakcie kontroli mającej na celu sprawdzenie wykonania obowiązku nałożonego

decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia
28.12.2017
roku,
nakazujące
Zarządowi
usunięcie
stwierdzonych
nieprawidłowości związanych ze stanem technicznym wiaduktu drogowego
usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 4118E Pukinin-Sadkowice-granica
województwa (Mogielnica) w miejscowości Rylsk Duży, zlokalizowanego nad
linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki- Zawiercie w km 45,905, poprzez
uzupełnienie ubytków betonu: w dźwigarach, oczepach, belach podporęczowych,
podporach oraz narożnikach przyczółków w terminie do 30.09.2019 r.
O godzinie 10:55 Starosta Matysiak ogłosił przerwę w obradach Zarządu i
poinformował iż Zarząd powróci do obrad po uroczystości związanych z
obchodami z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Rawie
Mazowieckiej.
Ad. 6 Przedstawienie Programu naprawczego SPZOZ w Rawie Mazowieckiej
na lata 2019-2021.
O godzinie 13:15 Zarząd Powiatu wznowił swoje obrady.
W tym punkcie Zarząd Powiatu dyskutował nad programem naprawczym.
Po dyskusji postanowił, iż powrócić do pracy nad programem przy udziale
ordynatorów szpitala na jednym z kolejnych posiedzeń zarządu.
Ad. 7 Projekty uchwał Rady Powiatu Rawskiego w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowych szkół. :
1) trzyletnich liceów ogólnokształcących w czteroletnie licea ogólnokształcące:
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie
Mazowieckiej, LO wchodzące w skład ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie
Mazowieckiej, LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w ZSP w Białej
Rawskiej;
2) trzyletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych w czteroletnie licea
ogólnokształcące dla dorosłych: LO dla dorosłych wchodzące w skład ZSP w
Białej Rawskiej, LO dla dorosłych wchodzące w skład ZS-CEZiU im. Mikołaja
Kopernika w Rawie Mazowieckiej;
3) czteroletnich techników w pięcioletnie technika: Technikum w ZSP im. WŁ.
Reymonta w Rawie Mazowieckiej, Technikum w ZS-CEZiU im. Mikołaja
Kopernika w Rawie Mazowieckiej, Technikum im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego wchodzące w skład ZSP w Białej Rawskiej .

Zarząd Powiatu przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Rawskiego.
Ad. 8 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zgody na obciążenie hipoteką
nieruchomości stanowiących własność powiatu.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego.
Ad. 9 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatu
szacunkowego (działki nr 3/48 położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul.
Opoczyńskiej ).
Zabierając głos w tym punkcie Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami poinformował, iż operat
wykona rzeczoznawca majątkowy Pani Barbara Bartosiewicz ze Skierniewic za
kwotę 492,00 zł. brutto.
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.
Ad. 10 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania
operatu szacunkowego ds. odszkodowania za wywłaszczenie czterech
nieruchomości położonych w Łodzi.
Kontynuując Dyrektor Goryczka poinformował iż operaty wykona
rzeczoznawca majątkowy Pani Anna Zatorska z Łodzi za kwotę 2200 zł. brutto.
Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informację.
Ad. 11 Oferta wykonania opracowania, analizy i sporządzenia opinii na temat
osiągniętych efektów scalenia gruntów obiektu Ścieki zrealizowanego w ramach
PROW na lata 2014-2020.
W tym punkcie Pan Dyrektor Goryczka przedstawił ofertę Pana Marka Świątek
ze Zduńskiej Woli który wykona przedmiotową dokumentację za kwotę 7400
zł. brutto .
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną ofertą.
Ad. 12 Zatwierdzenie rozstrzygnięcia konkursu emisji obligacji.
Zabierając głos w tym punkcie Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu
poinformował, iż konkurs został opublikowany w dniu 03 października 2019 r.
na stronie BIP Powiatu Rawskiego www.bip.powiatrawski.pl w zakładce Emisja
obligacji oraz wysłano zaproszenia do udziału w konkursie do 10 podmiotów.
Termin składania ofert upłynął w dniu 24 października 2019 r. o godz. 13.00.
Do upływu terminu składania ofert złożono: 3 oferty:
1. W zakresie usługi:
Zadanie 1: Świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji
Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji

komunalnych dla Powiatu Rawskiego na kwotę 8.435.000 zł (słownie: osiem
milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych). Środki pozyskane z emisji
zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów.
1. Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,
2. NWAI Dom Maklerski S.A., ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa.
Zadanie 2: Świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji
Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji
komunalnych dla Powiatu Rawskiego na kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa
miliony pięćset tysięcy złotych). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną
przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Rawskiego na
2019 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
1. Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,
2. NWAI Dom Maklerski S.A., ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa,
3. Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa.
Wybór oferty:
Podstawą oceny merytorycznej ofert było porównanie stopy IRR przepływów
pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji,
wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych
przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
Po wyliczeniu IRR wyniki kształtują się zgodnie z poniższymi tabelami:
I zadanie (refinansowanie)

OFER
ENCI

IRR

BGK

1,552%

NWAI

1,787%

Prowizja

Koszty odsetek
(marża)

59 505,00 zł
219 000,00 zł

Suma kosztów (prowizja +
marża)

1 073 763,16 zł
1 063 733,31 zł

Suma kosztów (prowizja +
marża + WIBOR)

1 133 268,16 zł

2 446 428,59 zł

1 282 733,31 zł

2 595 893,74 zł

Pierwsze miejsce: BGK – IRR – 1,552%

II zadanie (nowa emisja)
OFERENCI

IRR

Prowizja

Koszty odsetek (marża)

Suma kosztów (prowizja
+ marża)

Suma kosztów (prowizja + marża
+ WIBOR)

DM BPS

1,352%

9 650,00 zł

280 354,79 zł

290 004,79 zł

676 031,78 zł

BGK

1,411%

19 300,00 zł

282 511,37 zł

301 811,37 zł

687 838,36 zł

NWAI

1,793%

66 000,00 zł

312 703,42 zł

378 703,42 zł

764 730,41 zł

Pierwsze miejsce: DM BPS – IRR – 1,352%

Z powyższych tabeli odczytujemy, że ofertę o najkorzystniejszej IRR, jak i
najniższej sumie kosztów na:
• I zadanie złożył Bank Gospodarstwa Krajowego.
• II zadanie złożył Dom Maklerski Banku BPS S.A.
Zgodnie z powyższym Zarząd Powiatu wskazuje BGK oraz DM BPS jako
zwycięzców konkursu na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia
procesu nabycia obligacji.
Ad. 13 Uchwała w sprawie zmiany w budżecie powiatu i 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 120/2019 i
Nr 121/2019 stanowią złączniki nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.
Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Białej Rawskiej.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
wykonanie zadań publicznych Powiatu Rawskiego w 2020 roku przez organizacje
pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. Przedmiotowa
uchwała nr 122/2019 stanowi złącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 15 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowań przetargowych tj.
(energia, gaz, materiały biurowe).
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie powyższych postępowań.
Ad. 16 Ogłoszenie przetargu na najem lokali biurowych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie przetargów na najem lokali
biurowych oraz na użyczenie zgodnie z wykazem lokali który stanowi złącznik do
protokołu.
Ad. 17 Tematy na najbliższą Sesję Rady Powiatu Rawskiego:
a)uchwała
w
sprawie
ustalenia
opłat
za
usunięcie
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust1. lub 2
ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów
odstąpienia od usunięcia;
b) uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowych:
- trzyletnich liceów ogólnokształcących w czteroletnie licea ogólnokształcące:
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie
Mazowieckiej, LO wchodzące w skład ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie

Mazowieckiej, LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w ZSP w Białej
Rawskiej;
- trzyletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych w czteroletnie licea
ogólnokształcące dla dorosłych: LO dla dorosłych wchodzące w skład ZSP w
Białej Rawskiej, LO dla dorosłych wchodzące w skład ZS-CEZiU im. Mikołaja
Kopernika w Rawie Mazowieckiej;
- czteroletnich techników w pięcioletnie technika: Technikum w ZSP im. WŁ.
Reymonta w Rawie Mazowieckiej, Technikum w ZS-CEZiU im. Mikołaja
Kopernika w Rawie Mazowieckiej, Technikum im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego wchodzące w skład ZSP w Białej Rawskiej;
c)Uchwała 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 realizacje tych zadań w 2019 roku;
d)Uchwała w sprawie Rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami
pożytku publicznego w 2020 r.;
e) uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej na lata 2019-2021;
f)informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników
Starostwa Powiatowego i jednostek powiatowych;
g)uchwała w sprawie zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących
własność powiatu.
Zarząd Powiatu zapoznał się tematami najbliższej Sesje Rady Powiatu Rawskiego.
Ad. 18 Rozpatrzenie wniosku Pana Arkadiusza Woszczyka w sprawie budżetu
obywatelskiego.
W tym punkcie Pan Wicestarosta Jacek Otulak przedstawił wniosek Pana
Arkadiusza Woszczyka w którym zwraca się o wprowadzenie zmian w
formularzu zgłoszeniowym polegających na zakupie 5, a nie jak założono w
opisie realizacji zadania 3 urządzeń tworzących plenerową siłownię. Potrzeba
taka wynika z faktu, iż firma, której cennik załączony został do formularza w
momencie tworzenia go w sierpniu br. gwarantowała darmowy montaż
urządzeń. W chwili obecnej koszt montażu wynosi około 1000 zł brutto. Po
przeprowadzeniu rozeznania rynkowego ustalono, że jedna z firm w chwili
obecnej posiada ofertę promocyjną, dzięki której za kwotę 10000 zł można
zakupić 5 urządzeń, koszt dostawy oraz montażu urządzeń jest darmowy.
Ponadto dodał, iż w dniu 28 października br. Komisja Do Spraw Budżetu
Obywatelskiego pozytywnie zaopiniowała niniejszy wniosek oraz oceniła iż

należy uznać go za zasadny.
Po zapoznaniu się z powyższym Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył
przedmiotowy wniosek.
Ad. 19 Sprawy różne.
W sprawach różnych Zarząd Powiatu podjął decyzje, iż zwróci się do Pani
Prezes Spółdzielni Socjalnej - Teresy Pietrzak o zwołanie Walnego
Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu 12 listopada br. Ponadto w
spawach różnych ustalono termin posiedzenia zarządu na dzień 5.11.2019 r.
godzina 1400.
Ad. 20 Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia
Starosta Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1500 zamknięcia
posiedzenia Zarządu Powiatu.
W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
Sporządził: Kinga Kacprzak
Zarząd Powiatu:
Józef Matysiak

Starosta Rawski
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