P R O T O K Ó Ł NR 46/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego
odbytego w dniu 10 września 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, Andrzej Latek Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Urszula Przerwa –
Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich, Patrycja Wróblewska- Firek z
Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, Małgorzata Leszczyńska Dyrektor
SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, Jolanta Jędrasik – pracownik SP ZOZ, Piotr Stepaniec
– Kierownik POZ oraz audytorzy Mirosława Trojnacka i Krzysztof Konik
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wyniki postępowań do 30 tys. euro na
a) remont drogi powiatowej nr 4129E Kaleń – Lubania,
b) remont drogi powiatowej 4126E doc. przez wieś Konstantynów,
c) remont drogi powiatowej nr 4306E na odc. Kazimierzów – Lesiew –
podbudowa
d) oświetlenie na ul. Targowej
3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego kabla energetycznego w pasie drogi
powiatowej nr 4130E Pukinin – Mogielnica (działka nr ew. 376 w obrębie
Komorów) do działki nr ew. 434/1 w obrębie Komorów.
4. Przetarg nieograniczony na „Remont drogi powiatowej nr 4105E Rosocha –
Przewodowie – Rylsk Duży – Zuski – dr. woj.. nr 707 na odcinku Sławków Rylsk Duży – informacja z oceny ofert.
5. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji o warunkach
zabudowy nr 37/2019 dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika na gaz
płynny na działce nr 357 w obrębie Brzozówka.
6. Rozpatrzenie wniosku SPZOZ w Rawie Mazowieckiej o udzielenie pożyczki w
wysokości 270 000 zł
7. Rozpatrzenie odwołań od decyzji w sprawie złożonych wniosków do budżetu
obywatelskiego
8. Przedstawienie audytu SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.
9. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
10. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmiany planów finansowych budżetu
Powiatu Rawskiego na 2019 rok.
11. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pożyczki SPZOZ.

12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 13:00 dokonał Starosta Rawski
– Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu.
Ad. 2 W tym punkcie Pani Małgorzata Killman przedstawiła wyniki postępowań do 30
tys. euro.
Wszystkie zamówienia były zamieszczone na cyfrowej platformie zamówień
publicznych powiatu.
a) remont drogi powiatowej nr 4129E Kaleń – Lubania na dł. 600m,
Zapytanie zostało przesłane do 3 firm: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Zaskórski i
Wspólnicy z Gielniowa, Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o. w
Piotrkowie Trybunalskim oraz Eurovia Polska z Łodzi.
W wyniku przeprowadzonego postępowania uzyskano jedną ofertę Przedsiębiorstwa
Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy z Gielniowa w cenie ofertowej 146 124,00 zł
brutto (na realizację przeznaczono kwotę 158 000,00 zł). Remont drogi obejmuje
wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o gr. 4cm
na powierzchni 3300m2
Zarząd zatwierdził wyniki postępowania.
b) remont drogi powiatowej 4126E Stara Wieś – Szczuki od. km 3+281 do km 3+581
(odc. przez wieś Konstantynów na dł. 300 m),
Zapytanie zostało przesłane do 3 firm: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Zaskórski i
Wspólnicy z Gielniowa, Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o. w
Piotrkowie Trybunalskim oraz Eurovia Polska z Łodzi.
W wyniku przeprowadzonego postępowania uzyskano jedną ofertę Przedsiębiorstwa
Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy z Gielniowa w cenie ofertowej 71 733,60,00
zł brutto (na realizację przeznaczono kwotę 77 500,00 zł). Remont drogi obejmuje
wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o gr. 4cm
na powierzchni 1620m2
Zarząd zatwierdził wyniki postępowania.
c) remont drogi powiatowej nr 4306E na odc. Kazimierzów – Lesiew – podbudowa,
Zapytanie zostało przesłane do 3 firm: Przedsiębiorstwa Budowy i Utrzymania Dróg
Mirdróg Mirosław Kozera z Rawy Mazowieckiej, Przedsiębiorstwa Robót Drogowo –
Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego oraz Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo
Usługowego Transbet Idzikowski Henryk.

Ofertę złożyła tylko firma Transbet za cenę 144 000 zł brutto (na realizację
przeznaczono kwotę 144 000,00 zł). Zadanie obejmuje remont drogi razem z poboczami
na odcinku 1000 m
Zarząd zatwierdził wyniki postępowania.
d) oświetlenie uliczne na ul. Targowej
Oferty wysłano do firm MAR-BURZ Mariusz Burzyński z Marchat, Zakład Usługowo
–Handlowy Marian Świdnicki z Tomaszowa Mazowieckiego, Zakład UsługowoHandlowy TELEH Jarosław Buczek z Bolimowa, Zakład Elektryczny Tadeusz
Detkowski, Ewa Dutkowska s.c. z Rawy Mazowieckiej, Marek Łęczycki z Rawy
Mazowieckiej
Ofertę złożyła jedna firma Zakład Usługowo-Handlowy TELEH Jarosław Buczek z
Bolimowa za cenę 85 647,90 zł brutto.
Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Targowej w Rawie
Mazowieckiej
Zarząd zatwierdził wyniki postępowania.
Ad. 3 W kolejnym punkcie Dyrektor Killman przedstawiła sprawę uzgodnienia
lokalizacji projektowanego kabla energetycznego w pasie drogi powiatowej nr 4130E
Pukinin – Mogielnica (działka nr ew. 376 w obrębie Komorów) do działki nr ew. 434/1
w obrębie Komorów.
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił przedmiotową lokalizację projektowanej linii
kablowej nN.
Ad. 4 Przetarg nieograniczony na „Remont drogi powiatowej nr 4105E Rosocha –
Przewodowie – Rylsk Duży – Zuski – dr. woj.. nr 707 na odcinku Sławków - Rylsk
Duży – informacja z oceny ofert.
Wpłynęły 4 oferty w cenach brutto:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy z Gielniowa-232361,76 zł
F.H. AGRO-TRANS Ryszard Skoneczny z Nowych Studzianek -237072,86 zł
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego256118,93 zł
Konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. w Mińsku
Mazowieckim i Partner - ALTOR sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim – 394013,70 zł.
W budżecie przeznaczono na ten cel 359202,00 zł, z czego 127402,00 zł stanowi kwota
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.
Zarząd przyjął informację z oceny ofert.
Ad. 5. W kolejnym punkcie Dyrektor Małgorzata Killman przedstawiła sprawę
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji Wójta Gminy Cielądz o

warunkach zabudowy nr 37/2019 dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika na
gaz płynny na działce nr 357 w obrębie Brzozówka.
Zarząd wyraził zgodę na zrzeczenie się prawa odwołania
Ad. 6 W tym punkcie Andrzej Latek Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
przedstawił wniosek dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej o udzielenie pożyczki w
wysokości 270 000 zł, na spłatę bieżącej składki ZUS, co jest warunkiem uzyskania
zgody na rozłożenia na raty powstałych już zaległości.
Zarząd wyraził zgodę na udzielenie pożyczki z terminem spłaty 1 rok
Ad. 7 W kolejnym punkcie Pani Patrycja Wróblewska – Firek przedstawiła informacje
o rozpatrzeniu odwołań od decyzji w sprawie złożonych wniosków do budżetu
obywatelskiego.
Wpłynęły dwa odwołania od decyzji o niedopuszczeniu pod głosowanie w Budżecie
Obywatelskim Powiatu na rok 2019, projektów dotyczących:
1) zakupu nagłośnienia na stadion Mazovii – projekt pn. „Głośne parcie na szkło”, który
został niedopuszczony pod głosowanie z powodu niespełnienia wymogów §7 Uchwały
nr IX662019 rady Powiatu Rawskiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu rawskiego w roku
2019, z którego wynika, że zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego
mogą być realizowane na majątku powiatu lub majątku gminy po uzyskaniu i załączeniu
do formularza zgłoszeniowego zadania zgody dysponenta majątku na jego
wykorzystanie do celów realizacji Budżetu Obywatelskiego, a taka zgoda nie została
dołączona.
W związku z powyższym, ze względów formalnych wniosek nie jest możliwy do
utrzymania.
2) zakupu i montażu budek lęgowych – projekt pn. „Zakup i montaż budek lęgowych
dla małych i średnich ptaków oraz nietoperzy na terenach powiatu rawskiego”. W
odwołaniu wnioskodawca wskazał, ze miejscem realizacji maja być obiekty i budynki
należące do Powiatu Rawskiego znajdujące się również na terenie innych gmin.
W tym przypadku Zarząd pozytywnie rozpatrzył odwołanie, tym samym dopuszczając
projekt pod głosowanie.
W powyższych sprawach zostały przygotowane projekty uchwał Zarządu Powiatu
Rawskiego w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji o niedopuszczeniu pod
głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego na 2019 rok.
Zarząd przyjął uchwałę nr 103/2019 i nr 104/2019 w sprawach ww. wniosków, które
stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 8 Kontynuując Pani Patrycja Wróblewska-Firek przedstawiła projekt uchwały
Zarządu w sprawie przyjęcia ostatecznej listy zadań dopuszczonych pod głosowanie w
ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 2019. Zgodnie z
harmonogramem budżetu Zarząd Powiatu w terminie do 11września musi przyjąć
ostateczną listę zadań dopuszczonych pod głosowanie.
Zarząd podjął w tej sprawie uchwałę nr 105/2019 stanowiącą załącznik nr 4 do
protokołu
Ad. 9 W kolejnym punkcie przedstawiony został audytu SPZOZ w Rawie
Mazowieckiej.
Audytorzy Mirosława Trojnacka i Krzysztof Konik przedstawili zapisy i wnioski z
audytu przeprowadzonego w SPZOZ. Zarząd zapoznał się z dokumentem. Zobowiązał
Wydział Polityki Społecznej i Dyrekcję SPZOZ do wniesienia zapytań i uwagi do
zapisów, które zostaną przesłane do audytorów w celu ich rozpatrzenia i ewentualnego
uwzględnienia.
W tym punkcie o godz. 14:50 Starosta Józef Matysiak zarządził przerwę w obradach w
związku ze zwołaniem sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu. Obrady zostaną wznowione
po sesji
Ad. 10. O godzinie 15:45 Zarząd wznowił obrady Zarządu
W tym punkcie Skarbnik Łukasz Sawicki przedstawił i omówił projekty uchwał Zarządu
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz w sprawie zmiany planów finansowych
budżetu Powiatu rawskiego na 2019 rok
Zarząd Powiatu przyjął uchwałę nr 99/2019 w sprawie zmiany w budżecie na 2019 r.
oraz uchwały nr 100/2019 i nr 102/2019 w sprawie zmiany planów finansowych budżetu
Powiatu Rawskiego na 2019 rok. Uchwały stanowią załączniki nr 5,6 i 7 do protokołu
Ad.11. Skarbnik przedstawił projekt uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia
pożyczki SPZOZ.
Zarząd podjął uchwałę nr 101/2019 w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Uchwała stanowi
załącznik nr 8 do protokołu
Ad. 13 Sprawy różne
W sprawach różnych ustalono termin kolejnego posiedzenia Zarządu na dzień
12.09.2019r. na godz. 14:00.
Ad. 14 Zamkniecie posiedzenia.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta Rawski

- Józef Matysiak dokonał o godzinie 16:20 dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu
Powiatu.

W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
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