P R O T O K Ó Ł NR 54/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 05 listopada 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: Maria Charążka – Przewodnicząca Rady Powiatu, Sławomir
Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu, Bożena
Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej,
Małgorzata Killman - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Andrzej Latek Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Stefan Goryczka - Dyrektor Wydziału
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie rawskim”.
3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego kabla światłowodowego
napowietrznego w pasie DP 1334E (Zawady) – Biała Rawska oraz 4101E
(Piekarowo) – Biała Rawska.
4. Uzgodnienie
lokalizacji
projektowanego
przyłącza
wodociągowego w pasie drogi powiatowej 4128E (działka nr ew.
10 – obręb Lubania) do działki nr ew. 481 - obręb Lubania.
5. Informacja o konieczności zmiany stawek opłat za zajęcie 1 m2
pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń
infrastruktury telekomunikacyjnej .
6. Informacja o przesłanej przez Radę Gminy Rawa Mazowiecka
uchwały w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowych
punktów przystankowych przy drogach powiatowych: nr 1316E
w m. Wilkowice oraz nr 4153E w m. Księża Wola.
7. Wybór oferty na dostawę autoklawu dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
8. Rozpatrzenie wniosku dyrektora SPZOZ w sprawie wyrażenia zgody na
wynajem wolnych pomieszczeń w Przychodni Rejonowo –
Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Niepodległości 8.
9. Przedłożenie informacji o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym
2018/2019.
10.Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania
usunięcia 3 drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu,
położonych w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Targowej.
11. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie powiatu i zmiany planów
finansowych.
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu i zaproszonych gości.
Ad. 2 Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie rawskim” (V)” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi
Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy – projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Pani Bożena Woźniak – Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.
Po zapoznaniu z tym się projektem, Zarząd Powiatu podjął uchwałę zgodnie z
powyższym. Uchwała nr 125/2019 stanowi złącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 3 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego kabla światłowodowego
napowietrznego w pasie DP 1334E (Zawady) – Biała Rawska oraz
4101E (Piekarowo) – Biała Rawska w następujących lokalizacjach:
- dz. nr ew. 155 obręb Rzeczków (4101E),
- dz. nr ew. 266 oraz 262 obręb Zakrzew (1334E).
Linia kablowa zostanie podwieszona w oparciu o stanowiska słupowe istniejącej
infrastruktury PGE . Światłowód projektowany jest w ramach programu Polska
Cyfrowa.
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił przedmiotową lokalizację.
Ad. 4 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza wodociągowego w
pasie drogi powiatowej 4128E (działka nr ew. 10 – obręb Lubania) do działki nr
ew. 481 - obręb Lubania.
Po zapoznaniu się z tym punktem , Zarząd Powiatu uznał ,iż właściwym będzie
skonsultowanie z właścicielami sąsiednich działek w celu możliwości przejścia.
Ad. 5 Informacja o konieczności zmiany stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa
drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Zarząd Powiatu zapoznał się z w/w informacją.
Ad. 6 Informacja o przesłanej przez Radę Gminy Rawa Mazowiecka uchwały w
sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowych punktów przystankowych przy
drogach powiatowych: nr 1316E w m. Wilkowice oraz nr 4153E w m. Księża
Wola.
W tym punkcie Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury
przedstawiła informacje w przedmiotowym punkcie.
Zabierając głos w tym punkcie Starosta Matysiak poinformował, iż niezbędne
jest wykonanie remontu alejki asfaltowej i chodnika na terenie Szpitala w Rawie
Mazowieckiej.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu upoważnił Wydział Infrastruktury do

przeprowadzenia rozeznania cenowego na w/w zadanie.
Ad. 7 Wybór oferty na dostawę autoklawu dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
W tym punkcie Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
poinformował, iż zgodnie z zapytaniem ofertowym na „Dostawę autoklawu dla
SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej”, najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła
Firma
Sterimed Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki w cenie ofertowej brutto
100.000,00 zł.
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór przedmiotowej oferty.
Ad. 8 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w sprawie wyrażenia zgody na
wynajem wolnych pomieszczeń w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w
Rawie Mazowieckiej przy ul. Niepodległości 8.
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na wynajem wolnych pomieszczeń, gdyż stoi
na stanowisku, że wolne pomieszczenia o których mowa w piśmie należy
wykorzystać na rozszerzenie działalności statutowej zakładu.
Ad. 9 Przedłożenie informacji o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym
2018/2019.
W tym punkcie nastąpiło rozdanie materiałów celem zapoznania się.
Ad. 10 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania
usunięcia 3 drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu, położonych
w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Targowej.
Po zapoznaniu się z przedmiotową ofertą na realizację przedmiotowego zadnia,
Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do jej akceptacji i upoważnił wydział
Geodezji do szukania tańszej oferty.
Ad. 11 Uchwała w sprawie zmiany w budżecie powiatu i zmiany planów
finansowych.
W tym punkcie Zarząd Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjął uchwałę
Nr 123/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok oraz uchwałę
Nr 124/2019 w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu
Rawskiego na 2019 r. Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik nr 3 i 4 do
protokołu.
Ad. 12 Sprawy różne.
Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował o
spotkaniu opłatkowym w Starostwie Powiatowym w dniu 19 grudnia br. o
godzinie 16:00. Również w sprawach różnych ustalono termin kolejnego
posiedzenia na dzień 12.11.2019 roku na godzinę 1300.

Ad. 13 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.
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