P R O T O K Ó Ł NR 38/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego
odbytego w dniu 25 lipca 2019 r.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą
obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach
brali udział: Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz
Powiatu, Urszula Przerwa – Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich,
Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Prośba Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego o wyasygnowanie środków na
remont Sali gimnastycznej.
3. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania aktualizacji
klasyfikacji nieruchomości zalesionych z udziałem dofinansowania ze środków
ARiMR.
4. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania wycięcia
drzew wraz z nasadzeniami na działkach nr 3077 przy ul. Targowej w Rawie
Mazowieckiej.
5. Informacja o wysokości odszkodowania za nieruchomość będącą własnością
Powiatu Rawskiego - dz. 79/1 zajętą pod obwodnicę Kurzeszyna.
6. Przedstawienie informacji o Budżecie Obywatelskim.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 15:00 dokonał Starosta Rawski
– Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu.
Ad. 2 W tym punkcie Pani Urszula Przerwa Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw
Obywatelskich przedstawiła prośbę Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rawie
Mazowieckiej o wyasygnowanie środków finansowych w wysokości 29021,00 zł na
remont sali gimnastycznej.
W decyzji z dnia 23.04.2019 r. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w
Łodzi wskazano niewłaściwy stan sanitarny ścian i sufitów sali gimnastycznej i
nakazano ich odnowienie, zlikwidowanie śladów po zalaniu, uzupełnienie ubytków
farby, jak również doprowadzenie do właściwego stanu higienicznego podłogi sali
gimnastycznej oraz sufitu w sanitariacie na dolnej kondygnacji, naprzeciw sali.

Jednocześnie wskazano, że napraw należy dokonać w terminach: naprawy ścian,
sufitów i podłóg do 28.02.2020 r., a napraw w sanitariacie do 31.08.2019 r. Dyrektor
LO określił koszty napraw na poziomie: 4200,00 zł - naprawa dachu na sali
gimnastycznej, 7700,00 zł - odnowienie ścian i sufitów oraz 17121,00 - naprawa
konserwacji podłogi.
Zarząd zapoznał się z wnioskiem i zobowiązał Dyrektora Wydziału WPS do
bezpośredniego kontaktu z Dyrektorem LO w tej sprawie
Ad. 3. Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Stefan
Goryczka przedstawił Informację o wynikach postępowania w sprawie zlecenia
wykonania aktualizacji klasyfikacji nieruchomości zalesionych z udziałem
dofinansowania ze środków ARiMR na działce nr 102/2 o pow. 3,77 ha w miejscowości
Zuski.
Zarząd zatwierdził wyniki postępowania.
Ad. 4. W następnym punkcie Dyrektor Stefan Goryczka przedstawił informację o
wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania wycięcia drzew wraz z
nasadzeniami na działkach nr 307/7 przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej. Ofertę
na wycięcie 3 szt. drzew z frezowaniem pni złożyła firma Drew-Bud Łukasz Budek na
kwotę 3240 zł. Firma zaoferowała wykonanie nasadzeń za kwotę 486,00 zł
Zarząd polecił zrobić dalsze rozpoznanie rynku i wystosowaniu zapytania do innych
firm.
Ad. 5 Pan Stefan Goryczka przedstawił informację o wysokości odszkodowania za
nieruchomość będącą własnością Powiatu Rawskiego - dz. 79/1 zajętą pod obwodnicę
Kurzeszyna. Jest to kwota 150.022,00 zł.
Zarząd przyjął informację o odszkodowaniu za nieruchomości będące własnością
Powiatu Rawskiego.
Ad. 6. W tym punkcie Wicestarosta Jacek Otulak poinformował, że został opracowany
harmonogram Budżetu Obywatelskiego. Realizacja działań przyjęto w następujących
terminach
1

Składanie przez mieszkańców propozycji
zadań do projektu budżetu na 2019 rok w
ramach budżetu zadaniowego

30.07.2019 r. - 12.08.2019

2

Weryfikacja zgłoszonych propozycji przez
Zespół Opiniujący

13.08.2019 r. - 26.08.2019 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości
zweryfikowanej listy zadań

28.08.2019 r.

4

Składanie odwołań od decyzji o
niedopuszczeniu projektu do głosowania

29.08.2019 r. - 04.09.2019 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości
zweryfikowanej i zatwierdzonej przez
Zarząd Powiatu Rawskiego listy zadań
Głosowanie nad propozycjami zadań

05.09.2019 r. - 11.09.2019 r.

7

Weryfikacja oddanych głosów i liczenie
głosów ważnych.

13.10.2019 r. - 15.10.2019 r.

8

Ogłoszenie wyników konsultacji

16.10.2019 r.

9

Przekazanie zadań do realizacji do
merytorycznych komórek organizacyjnych
starostwa oraz jednostek organizacyjnych
powiatu.

16.10.2019 r. - 04.11.2019 r.

10

Realizacja projektów

do 30.11.2019 r.

6

12.09.2019 r. - 12.10.2019 r.

Zarząd ogłosił harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
Ad. 7 Sprawy różne
W tym punkcie Starosta Józef Matysiak poinformował, że w dniu 24 lipca odbył
rozmowę z Dyrektorem Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia Panem Arturem Olsińskim, podczas której uzyskał informację, że na skutek
podjętych przez Zarząd Powiatu działań zostanie zweryfikowana wycena procedur
medycznych w szpitalu – o 300.000,00 zł na ten rok. Ponadto o 50.000,00 zł ma zostać
zwiększona kwota na izbę przyjęć.
Ponadto w sprawach różnych ustalono termin kolejnego zarządu na dzień 30.09.2019r.
roku po Sesji Rady Powiatu.
Ad. 8 Zamknięcie posiedzenia.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta Rawski
- Józef Matysiak dokonał o godzinie 15:55 zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu.

W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
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