P R O T O K Ó Ł NR 56/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 12 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, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Łukasz Sawicki – Skarbnik
Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Małgorzata
Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
powiatowych usytuowanych na obszarze powiatu rawskiego.
3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad korzystania z
tych przystanków.
4. Bieżące wnioski dotyczące utrzymania dróg powiatowych.
5. Informacja o wystąpieniu Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych w
sprawie wydłużenia umowy dzierżawy.
6. Informacja Starosty Rawskiego o rozmowach z przedstawicielami
Wojewody Łódzkiego dotyczących przekazania Województwu
Łódzkiemu własności Rogowskiej Kolei Wąskotorowej.
7. Zatwierdzenie wyboru oferty na wykonanie alejki asfaltowej i chodnika
na terenie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.
8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o przesunięcie terminu spłaty
pożyczek udzielonych przez Powiat Rawski.
9. Omówienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku
szkolnym 2018/2019.
10. Dyskusja o programie naprawczym Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
11.Uchwała Zarządu w sprawie zmiany w budżecie i w sprawie
zmiany planów finansowych.
12.Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian
w budżecie powiatu.
13.Omówienie projektu budżetu powiatu na 2020 rok.

14.Pismo dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni
„Pracuj z Nami”.
15.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
16.Aneks do umowy kredytu udzielonego SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w
roku 2005 polegający na zwolnieniu zabezpieczenia hipotetycznego na
nieruchomościach stanowiących własność powiatu rawskiego.
17.Sprawy różne.
18.Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1345 dokonał Starosta
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu.
Ad. 2 Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
powiatowych usytuowanych na obszarze powiatu rawskiego.
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.
Ad. 3 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały .
Ad. 4 Bieżące wnioski dotyczące utrzymania dróg powiatowych.
W tym punkcie Członkowi Zarządu zgłosili najbardziej potrzebne prace do
wykonania na drogach powiatowych.
Ad. 5 Informacja o wystąpieniu Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych w
sprawie wydłużenia umowy dzierżawy.
W tym punkcie Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przedstawioną przez
Panią Dyrektor Małgorzatę Killman w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy
FPKW do roku 2035. (Przedmiotowe pismo w złączeniu do protokołu).
Ad. 6 Informacja Starosty Rawskiego o rozmowach z przedstawicielami Urzędu
Marszałkowskiego dotyczących przekazania Województwu Łódzkiemu
własności Rogowskiej Kolei Wąskotorowej.
Zabierając głos w tym punkcie Starosta Józef Matysiak poinformował o
rozmowach z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego dotyczących
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Ad. 7 Zatwierdzenie wyboru oferty na wykonanie alejki asfaltowej i chodnika
na terenie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty Firmy „MIRDRÓG” z Rawy
Mazowieckiej za cenę ofertową brutto 32.612,18 zł.
Ad. 8 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o przesunięcie terminu spłaty
pożyczek udzielonych przez Powiat Rawski.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek, ustalając termin
spłaty pożyczek do dnia 31 stycznia 2021 roku. W tej kwestii zostały podjęte
stosowane uchwały. Uchwały Nr 126/2019,127/2019,188/2019 stanowią
złącznik nr 2,3 i 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 9 Omówienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku
szkolnym 2018/2019.
Zarząd Powiatu przyjął informacje o realizacji zadań oświatowych za
rok szkolny 2018/2019. Informacja będzie stanowić punkt na najbliższej Sesji
Rady Powiatu. Ponadto zwrócił się do Oddziału Oświaty o informacje nt.
wysokości subwencji oświatowej z wyszczególnieniem na poszczególne szkoły i
placówki.
Ad. 10 Dyskusja o programie naprawczym Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
W tym punkcie Zarząd Powiatu dyskutował o programie naprawczym
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej, uznał iż program wymaga uzupełnienia o planowane dochody w
2020 r. oraz 2021 roku.
Ad. 11 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany w budżecie i w sprawie
zmiany planów finansowych.
Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

oraz w sprawie zmiany planów finansowych.

Przedmiotowe Uchwały Nr 129/2019, Nr 130/2019 stanowią złączniki nr 5 i 6 do
niniejszego protokołu.

Ad. 12 Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie
zmian w budżecie powiatu oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
W tym punkcie Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu przedstawił i omówił
projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w budżecie
powiatu oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zarząd Powiatu przyjął proponowane projekty uchwał.
Ad. 13 Omówienie projektu budżetu powiatu na 2020 rok.
Kontynuując w tym punkcie Skarbnik Powiatu omówił projektu budżetu
powiatu na 2020 rok.
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym materiałem .
Ad. 14 Pismo dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni „Pracuj z Nami”.
Zarząd Powiatu podjął decyzje, iż zwróci się z pismem do Pani Prezes
Spółdzielni Socjalnej - Teresy Pietrzak o zwołanie Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni w dniu 03 grudnia br. o godzinie 1200.
Ad. 15 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął decyzje, iż nie będzie się odwoływał od
decyzji Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w zawiązku z wydaniem decyzji
firmie Vertograd Juice Sp. z.o o. z Reszowa o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.” Budowa zespołu budynków na cele
przetwórstwa rolniczego wraz ze zbiornikiem retencyjnym, rurociągami
technologicznymi i infrastrukturą towarzyszącą” przy ul. Opoczyńskiej w Rawie
Mazowieckiej.
Ad. 16 Aneks do umowy kredytu udzielonego Samodzielnemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w roku 2005 polegający
na zwolnieniu zabezpieczenia hipotetycznego na nieruchomościach
stanowiących własność powiatu rawskiego.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy.
Ad. 17 Sprawy różne.
Zabierając głos w tym punkcie Starosta Matysiak poinformował, iż w dniu 17
listopada br. odbędzie się na hali Milenium w Rawie Mazowieckiej I Turniej
Tańca Nowoczesnego RAWA DANCE o Puchar Starosty Rawskiego.
W sprawach różnych ustalono iż kolejne posiedzenie zarządu odbędzie się w
dniu 19 listopada br. o godzinie 1400.
Ad. 18 Zamknięcie posiedzenia.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1530 zamknięcia posiedzenia
Zarządu Powiatu.
W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
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