P R O T O K Ó Ł NR 124/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 09 marca 2021 roku
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności,
która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach brali udział:
Tomasz Góraj - Sekretarz Powiatu, Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu, Katarzyna
Zagajewska - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Stefan Goryczka - Dyrektor Wydziału
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń zarządu.
3. Podjęcie uchwały Zarządu
w sprawie zmiany uchwały nr 220/2020
z dnia 7 lipca 2020r dotyczącej zgody na obciążenie służebnością przesyłu,
nieruchomości, poł. w Rawie Mazowieckiej, stanowiącej własność Powiatu, w
związku ze zmianą wniosku przez pełnomocnika PGE (w zakresie dz. nr 307/2
obr. 4).
4. Informacja nt. wyników postępowania dotyczącego wykonania
operatu
szacunkowego dc. ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która stał
się własnością Gminy Rawa Mazowiecka (dz. nr 600/4 poł.
w obr. Pukinin).
5. Informacja z postępowania przetargowego dla zadania inwestycyjnego pn.
„Rozbudowa
Szpitala
Św.
Ducha
w
Rawie
Mazowieckiej
- rozbudowa istniejącego kompleksu o nowy budynek dwukondygnacyjny z
przeznaczeniem
na
Blok
Operacyjny
i
OIT
wraz
z
zakupem
i
montażem
niezbędnego
wyposażenia
medycznego
i niemedycznego”.
6. Informacja z postępowania przetargowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w
Rawie Mazowieckiej- rozbudowa istniejącego kompleksu o nowy budynek
dwukondygnacyjny z przeznaczeniem na Blok Operacyjny i OIT wraz z zakupem
i montażem niezbędnego wyposażenia medycznego i niemedycznego.
7. Pismo mieszkańców wsi Wałowice ws. budowy chodnika.
8. Pismo burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka ws. budowy chodnika.
9. Informacja o postępowaniu WINB ws. utrzymania wiaduktów drogowych w m.
Sowidół i Rylsk Mały.
10. Informacja o postępowaniu WINB ws. nałożenia na Powiat Rawski obowiązku
naprawy na wiaduktach w Annosławiu i Chrząszczewku.
11. Kontrola WINB wiaduktu w m. Pągów.
12. Informacja na temat alei zabytkowych drzew przy drogach powiatowych.
13. Zatwierdzenie
wyników
postepowania
na
zadanie
inwestycyjne
pn. „Zakup ciągnika rolniczego”.

14. Uzgodnienie w zakresie lokalizacji linii kablowej SN w pasie kolejowym
Rogowskiej Kolei Wąskotorowej w Rawie Mazowieckiej.
15. Uzgodnienie w zakresie lokalizacji doziemnej linii światłowodowej
w pasie kolejowym Rogowskiej Kolei Wąskotorowej w Rawie Mazowieckiej.
16. Uzgodnienie w zakresie lokalizacji doziemnej linii energetycznej
w pasie kolejowym Rogowskiej Kolei Wąskotorowej w m. Podskarbice
Szlacheckie.
17. Uzgodnienie w zakresie lokalizacji napowietrznej linii światłowodowej w pasie
kolejowym
Rogowskiej
Kolei
Wąskotorowej
w Boguszycach.
18. Informacja na temat prośby ws. budowy parkingu przy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.
19. Informacja na temat kontroli z zakresu dofinansowania zadań własnych
organizatorów
w
zakresie
przewozów
autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej.
20. Wniosek Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej o wyrażenie zgody na
wykorzystanie herbu Powiatu Rawskiego w nowym logo biblioteki.
21. Wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie samochodu marki WV Transporter (nr
rej. ERW 01 HR, rok prod. 2007) od Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju
Ziemi Rawskiej.
22. Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
oraz Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany planów finansowych
budżetu Powiatu Rawskiego na 2021 rok.
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta Rawski
– Józef Matysiak, witając członków Zarządu.
Ad. 2 Do protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu uwag nie zgłoszono. Protokoły
zostały przyjęte jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również uwag nie
zgłoszono.
Ad. 3 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 220/2020 w
sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem
rzeczowy. Przedmiotowa uchwała Nr 321/2021 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad. 4 Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację (przedstawioną przez Pana Stefana
Goryczkę – dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami) o
wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatu szacunkowego dc.
ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która stał się własnością Gminy
Rawa Mazowiecka (dz. nr 600/4 poł. w obr. Pukinin). Operat wykona rzeczoznawca
majątkowy Pani Barbara Bartosiewicz ze Skierniewic za kwotę 600 zł. brutto.

Ad 5 Zabierając głos w tym punkcie Pani Dyrektor Zagajewska poinformowała iż
oczekujemy na uzupełnienie wymaganych dokumentów przez firmę SZYMBUD.
Ponadto udostępniono wszystkim zainteresowanym oferty, które wpłynęły w
postępowaniu. Każdy z 7 oferentów wyraził chęć zapoznania się z pozostałymi ofertami
w postępowaniu.
Zarząd Powiatu zapoznał się powyższą informacją.
Ad. 6 W kolejnym punkcie Pani Dyrektor Zagajewska poinformowała iż w związku z
koniecznością zbadania rażąco niskiej ceny, zwrócono się do dwóch wykonawców z
prośbą o wyjaśnienia (tj. F.H.U. „KOMAX” 57 444,00 zł oraz Kobis Consulting
111 585,60 zł); wyjaśnienia wpłynęły. Należy jednak zauważyć, że uznanie wyjaśnień
F.H.U. KOMAX mogłoby podważyć ważność całego postępowania , natomiast do firmy
Kobis Consulting zostanie wysłane pismo ws. uzupełnienia dokumentacji odnośnie
doświadczenia zatrudnionych pracowników w celu dalszej weryfikacji.
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą informacją.
Ad. 7 W tym punkcie pani Dyrektor zapoznała z wnioskiem mieszkańców wsi
Wałowice. W dniu 03.03.2021 wpłynęło pismo mieszkańców Wałowic z prośbą o
budowę chodnika.
Zarząd Powiatu polecił Wydziałowi Infrastruktury przeanalizowanie możliwości
realizacji przedmiotowego zadnia pod względem technicznym i prawnym.
Ad. 8 Zarząd Powiatu Rawskiego deklaruje współpracę z Miastem Rawa Mazowiecka
w zakresie budowy brakującego odcinka chodnika oraz remontu istniejącego na odcinku
85mb przy ul. Księże Domki w Rawie Mazowieckiej. Jednocześnie Zarząd Powiatu
zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości współfinansowania remontu chodnika
wzdłuż ul. Tomaszowskiej w Rawie Mazowieckiej, na odcinku od cmentarza do ronda.
Stan przedmiotowego ciągu pieszego wymaga bowiem jak najszybszego remontu.
Ad. 9 W dniu 01.03.2021r. wpłynęły decyzje Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o nałożeniu obowiązku na Powiat Rawski usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości związanych z nieodpowiednim stanem technicznym wiaduktów
drogowych w m. Sowidół i Rylsk Mały.
Zarząd Powiatu będzie stosował środki prawne odwoławcze.
Ad. 10 W dniu 26.02.2021r. wpłynęły decyzje Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego utrzymujące w mocy decyzje Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego nakładające na Powiat Rawski obowiązek usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości związanych z nieodpowiednim stanem technicznym
wiaduktów drogowych w m. Annosław i Chrząszczewek.
Zarząd Powiatu będzie stosował środki prawne odwoławcze.
Ad. 11 W dniu 9 marca odbyła się kontrola WINB wiaduktu drogowego w miejscowości
Pągów w ciągu drogi powiatowej 4120 Biała Rawska – Komorów w zakresie jego
utrzymania.
Zarząd Powiatu będzie stosował środki prawne odwoławcze.
Ad. 12 Realizując przyjęty porządek obrad Pani Dyrektor Zagajewska poinformowała ,
iż w dniu 12.02.2021 wpłynęło pismo z Komisariatu Policji w Białej Rawskiej w
związku ze zgłoszeniem mieszkańców m. Grzymkowice o zagrożeniu wynikającym ze

złego stanu jednego z drzew. Informacja została przekazana do Urzędu Ochrony
Zabytków.
Zostało zrobione rozeznanie w temacie przez wydział. Wszystkie trzy aleje tj. Babsk,
Konopnica/Żydomice i Grzymkowice wymagają konserwacji. Do przeprowadzenia
konserwacji konieczne jest przeprowadzenie badania drzew przez uprawnionego
dendrologa. Z rozeznania rynku wynika, że koszt badania 1 drzewa wynosi ok. 1200 zł.
Dopiero po takim badaniu i zgodzie konserwatora możliwe jest podjęcie działań.
Z informacji uzyskanych z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska wynika, że istnieje
możliwość dofinansowania „dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia prac
rewitalizacyjnych” do 60% całkowitego kosztu inwestycji oraz dofinansowanie „zdań z
zakresu ochrony przyrody i krajobrazu” do 90% dofinansowania. Fundusz udziela
dofinansowania na zadania w trakcie ich realizacji ale tylko na koszty poniesione od
dnia złożenia wniosku. Ponadto koszty kwalifikowane obejmują m.in. : prace
pielęgnacyjne oraz zabezpieczające (założenia wiązań i podpór). Nabór wniosków jest
ciągły.
Zarząd Powiatu powróci do rozpatrzenia tego punktu po dalszej analizie.
Ad. 13 Na zadanie inwestycyjne pn. Zakup ciągnika rolniczego w wyznaczonym
terminie tj. do 01.03.2021r. godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta od ROLSAD A. Seliga, M.
Wójciak, G. Orzeszek Sp. Jawna Rawa Mazowiecka, za cenę brutto 273 060,00zł
(Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadanie 275 000,00 zł) . Zaoferowano ponadto
24 miesiące gwarancji. Oferta spełnia wymagania Zamawiającego.
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania.
Ad. 14 Zarząd Powiatu uzgodnił lokalizację projektowanej linii kablowej SN w pasie
kolejowym Rogowskiej Kolei Wąskotorowej w Rawie Mazowieckiej – dz. nr ew. 300
obręb nr 1 oraz dz. nr ew. 94 obręb nr 2. Inwestycja ma na celu poprawę warunków
napięciowych odbiorców korzystających ze stacji transformatorowej ”/Zamkowa
Wola”.
Ad. 15 W tym punkcie Zarząd Powiatu uzgodnił lokalizację projektowanej linii
światłowodowej w pasie kolejowym Rogowskiej Kolei Wąskotorowej w Rawie
Mazowieckiej – dz. nr ew. 134 obręb nr 8. Inwestycja ma na celu doprowadzenie dla
mieszkańców ul. Księże Domki, szerokopasmowego internetu w ramach programu
Polska Cyfrowa.
Ad. 16 Zarząd Powiatu uzgodnił lokalizację projektowanego przyłącza energetycznego
w pasie kolejowym Rogowskiej Kolei Wąskotorowej w Podskarbicach Szlacheckich –
dz. nr ew. 347.
Ad. 17 Zarząd Powiatu uzgodnił lokalizację projektowanej linii światłowodowej w
pasie kolejowym Rogowskiej Kolei Wąskotorowej w Rawie Mazowieckiej – dz. nr ew.
123 obręb Boguszyce w ramach programu Polska Cyfrowa.
Ad. 18 W dniu 26.02.2021 wpłynęło pismo Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
z prośbą o podjęcie działań w sprawie uporządkowania terenu wokół budynku przy ul.
Niepodległości 8 i wybudowania parkingu.
Zarząd Powiatu dokona szczegółowej analizy tego punktu.

Ad. 19 W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął informację na temat wyników kontroli
z zakresu dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Ad. 20 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.
Ad. 21 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przejęcie
Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej.

samochodu od

Ad. 22 Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 319/2021 w sprawie zmiany w budżecie
powiatu oraz uchwałę nr 320/2021 w sprawie zmiany planów finansowych budżetu
Powiatu Rawskiego na 2020 rok. Przedmiotowe uchwały stanową złącznik nr 3 i 4 do
protokołu.
Ad. 23 Sprawy różne.

W sprawach różnych ustalono kolejny termin posiedzenia zarządu na dzień
23.03.2021 roku godzina 1400.
Ad. 24 Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1640 zamknięcia posiedzenia Zarządu
Powiatu.

W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
Sporządziła: Kinga Kacprzak
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