P R O T O K Ó Ł NR 58/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 28 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, Halina Bartkowicz – Błażejewska
– Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Sylwia Skóra, Agnieszka
Jakubińska – Gł. Księgowy Powiatowego Zespołu Ekonomiczno –
Administracyjnego Szkół, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wytypowanie przedstawiciela Powiatu do Powiatowej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych.
3. Wytypowanie i upoważnienie osób do przeprowadzenia kontroli realizacji
zadania publicznego przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci
Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”.
4. Wyniki postępowania na zimowe utrzymanie dróg zamiejskich w sezonie
2019/2020 oraz dostawę pisku.
5. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej w pasie drogi
powiatowej4118E Pukinin-(Mogielnica) w m. Rylsk Duży (działka nr ew.
203/7 – obręb Rylska Duży).
6. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego kabla światłowodowego
napowietrznego oraz doziemnego oraz przyłączy światłowodowych.
7. Wniosek o dofinansowanie w zakresie przewozów autobusowych o
charakterze użyteczności publicznej na rok 2020 z Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
8. Przedstawienie oferty na dostarczenie oprogramowania wspomagającego
naliczanie i wypłatę wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych.
9. Rozpatrzenie wniosku dyrektora SPZOZ o wyrażenie zgody na dzierżawę
prosektorium.
10.Przedstawienie wniosku dyrektora ZPS o udzielenie pełnomocnictwa do
realizacji projektu pt.” Polski Złoty ma 100 lat.
11.Zatwierdzenie konkursu wyboru organizacji pozarządowej realizującą
pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie w punkcie w Białej Rawskiej.
12.Zatwierdzenie przetargu na dostawę energii elektrycznej dla jednostek
powiatu rawskiego.
13.Powołanie Rzecznika Praw Rodziny.

14. Uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz w sprawie zmiany
planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2019 rok.
15.Wystąpienie do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o kwotę 80 000,00 zł.
na dofinansowanie kosztów prac związanych z przebudową, budową
dróg gminnych w tym w roku pasa pieszo jezdnego, budowanego wzdłuż
drogi krajowej nr 72.
16.Informację z otwarcia ofert w postępowaniu przeprowadzonym przez
ZPWŁ na cyfrową archiwizację - skanowanie i digitalizację geodezyjno –
kartograficznych.
17.Sprawy różne.
18.Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1000 dokonał Starosta
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu.
Ad. 2 Wytypowanie przedstawiciela Powiatu do Powiatowej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych.
W tym punkcie Zarząd Powiatu wytypował Panią Halinę BartkowiczBłażejewską jako przedstawiciela Powiatu do Powiatowej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych.
Ad. 3 Wytypowanie i upoważnienie osób do przeprowadzenia kontroli realizacji
zadania publicznego przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci
Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”.
Zarząd Powiatu upoważnił Panią Halinę Bartkowicz- Błażejewską oraz Marzenę
Rymin – Kozłowską do
przeprowadzenia kontroli realizacji zadania
publicznego przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci
Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”.
Ad. 4 Wyniki postępowania na zimowe utrzymanie dróg zamiejskich w sezonie
2019/2020 oraz dostawę pisku.
Zabierając głos w tym punkcie Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału
Infrastruktury przedstawiła wyniki przeprowadzonych postepowań tj. na :
1. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020”. Wpłynęła
jedna oferta firmy: TRANSBET Nowy Regnów w cenie ofertowej
484.380,00zł brutto za wykonanie usług objętych zamówieniem. Oferta
uzyskała najwyższą ilość punktów, jest najkorzystniejsza.
2. „Dostawa piasku 0-2mm na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na
terenie Powiatu Rawskiego”. W wyniku przeprowadzonego postępowania
uzyskano dwie oferty przesłane na pocztę elektroniczną. Szacunkowa
ilość piasku będąca przedmiotem zamówienia – 2500Mg.
Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawił firma TRANSBET Nowy
Regnów w cenie ofertowej 19,50zł/1Mg netto tj. 59 962,50zł brutto za
dostawę objętą zamówieniem.

Zarząd Powiatu zatwierdził wynik przedmiotowych postępowań.
Ad. 5 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej w pasie drogi
powiatowej4118E Pukinin-(Mogielnica) w m. Rylsk Duży (działka nr ew. 203/7
– obręb Rylska Duży). Inwestycja ma na celu poprawę warunków napięciowych
dla ogółu mieszkańców m. Rylsk Duży.
Po zapoznaniu się z tematem sprawy Zarząd Powiatu nie uzgodnił
przedmiotowej lokalizacji.
Ad. 6 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego kabla światłowodowego
napowietrznego oraz doziemnego oraz przyłączy światłowodowych w
następujących lokalizacjach:
- dz. nr ew. 136/1, 240/1, 299, 326 obręb Sierzchowy Kolonia (Droga Powiatowa
nr 4302E);
- dz. nr ew. 115 obręb Sierzchowy (DP 4306E);
- dz. nr ew. 288, 303, 290 obręb Mroczkowice (DP 4113E);
- dz. nr .ew. 112 obręb Gortatowice (DP 4302E);
- dz. nr ew. 74/1, 74/3 obręb Wylezinek (DP 4302E);
- dz. nr ew. 140 obręb Gortatowice (DP 4114E);
- dz. nr ew. 187 obręb Wylezinek (DP 4114E);
- dz. nr ew. 118, 182 oraz 98/2 obręb Stolniki (DP 4115E);
- dz. nr ew. 602 obręb Grabice (DP 4115E);
- dz. nr ew. 469 obręb Grabice (DP 4302E);
- dz. nr ew. 20, 352 obręb Wisówka (DP 4302E);
Linia kablowa zostanie podwieszona w oparciu o stanowiska słupowe istniejącej
infrastruktury PGE. W obrębie dróg 4113E, 4114E oraz 4115E zaprojektowano
ponadto linie doziemne, które planuje się umieścić metodą rozkopu otwartego.
Światłowód projektowany jest w ramach programu Polska Cyfrowa.
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizacje projektowanej linii kabla
światłowodowego.
Ad. 7 Wniosek o dofinansowanie w zakresie przewozów autobusowych o
charakterze użyteczności publicznej na rok 2020 z Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Zarząd Powiatu postanowił złożyć wniosek o dofinansowanie (6 linii) na 2020
rok w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
Ad. 8 Przedstawienie oferty na dostarczenie oprogramowania wspomagającego
naliczanie i wypłatę wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych.
Zarząd Powiatu uznał , iż celowe będzie spotkanie z Firmą Vulcan w kwestii
uszczegółowienia oferty.

Ad. 9 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o wyrażenie zgody na dzierżawę
prosektorium.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek oraz podjął w tej
kwestii stosowaną Uchwałę Nr 137/2019 która to stanowi złącznik nr 2 do
protokołu.
Ad. 10 Przedstawienie wniosku dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w
Rawie Mazowieckiej o udzielenie pełnomocnictwa do realizacji projektu pt.
” Polski Złoty ma 100 lat”.
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Pawłowi Malikowi –
Dyrektorowi Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej do
realizacji projektu pt.” Polski Złoty ma 100 lat”.
Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział Zespołu
Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej w konkursie „Zabawa to
poważna sprawa” w ramach projektu „Środowisko ponad wszystko”
organizowanym przez Ikea Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach oraz na
wykonanie prac remontowych w związku z realizacją projektu.
Ad. 11 Zatwierdzenie konkursu wyboru organizacji pozarządowej realizującą
pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie w punkcie w Białej Rawskiej.
Zabierając głos w tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu
przedstawił informacje z rozstrzygnięcia konkursu na nieodpłatną pomoc
prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punkcie Biała Rawska.
Komisja konkursowa w oparciu o przyjęte kryteria wybrała ofertę Fundacji
„OBUDŹMY NADZIEJĘ” 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Solidarności 2A jako
najkorzystniejszą.
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik konkursu.
Ad. 12 Zatwierdzenie przetargu na dostawę energii elektrycznej dla jednostek
powiatu rawskiego.
Zarząd Powiatu dokonał wyboru firmy ELEKTRA S.A z Warszawy w cenie
ofertowej netto 165.920,00 zł tj. brutto 204.081.60 zł .
Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu podjął decyzje o przedłużeniu umowy
najmu dla Neka Norego na 3 miesiące tj. do końca marca 2020 roku.
Ad.13 Powołanie Rzecznika Praw Rodziny.
Zarząd Powiatu powołał Panią Sylwię Skóra na stanowisko Rzecznika Praw
Rodziny w Powiecie Rawskim podejmując w tej kwestii stosowną uchwałę
nr 136/2019 która to stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 14 Uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz w sprawie zmiany
planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2019 rok.

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 133/2019,134/2019 i Nr
135/2019 stanowią złączniki nr 4,5 i 6 do niniejszego protokołu.
Ad. 15 Wystąpienie do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o kwotę 80 000,00 zł.
na dofinansowanie kosztów prac związanych z przebudową, budową dróg
gminnych w tym roku pasa pieszo jezdnego, budowanego wzdłuż drogi
krajowej nr 72.
Zarząd Powiatu postanowił wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy Rawa
Mazowiecka o dofinansowanie kosztów prac związanych z przebudową,
budową dróg gminnych w tym roku pasa pieszo jezdnego, budowanego wzdłuż
drogi krajowej nr 72 w kwocie 80 000,00 zł.
Ad. 16 Informację z otwarcia ofert w postępowaniu przeprowadzonym przez
ZPWŁ na cyfrową archiwizację - skanowanie i digitalizację dokumentów
geodezyjno – kartograficznych.
Zabierając głos w tym punkcie Pan Stefan Goryczka - Dyrektor Wydziału
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił informację z
otwarcia ofert w postępowaniu na cyfrową archiwizację - skanowanie i
digitalizację dokumentów geodezyjno - kartograficznych zgromadzonych w
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK)
oraz utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemu ewidencji prac
geodezyjnych i kartograficznych w projekcie pn.: „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu
województwa łódzkiego”. Kwota brutto zaplanowana w budżecie powiatu to
46 284, 00 zł. Natomiast najtańsza oferta brutto to 179 949, 00 zł. W związku z
brakiem zabezpieczonych środków finansowych w budżecie powiatu na
powyższy cel, Zarząd Powiatu postanowił unieważnić przetarg.
Ad. 17 Sprawy różne.
W sprawach różnych ustalono iż kolejne posiedzenie zarządu odbędzie się w
dniu 10 grudnia br. o godzinie 1400.
Ad. 18 Zamknięcie posiedzenia.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1200 zamknięcia posiedzenia
Zarządu Powiatu.
W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
Sporządził: Kinga Kacprzak
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