P R O T O K Ó Ł NR 129/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 21 kwietnia 2021 roku
Przewodniczący Zarządu- Starosta Rawski Pan Józef Matysiak o godz. 14.30
otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu Rawskiego. Następnie stwierdził prawomocność
obrad. Zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu na
5 członków Zarządu Powiatu obecnych jest 5 członków Zarządu. Wobec powyższego
wszystkie decyzje, które Zarząd będzie podejmował będą miały moc obowiązującą.
W posiedzeniu uczestniczyli także zaproszeni goście, zgodnie z załączoną listą
obecności.
Następnie przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad, który został
przyjęty jednogłośnie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu.
Informacja o postanowieniu o umorzeniu postępowania przez KIO.
Uzgodnienie w zakresie lokalizacji linii kablowej SN w pasie drogi powiatowej
4119E Regnów – Rylsk w miejscowości Sowidół.
7. Uzgodnienie w zakresie lokalizacji linii kablowej SN w pasie drogi powiatowej
4120E Biała Rawska – Komorów w miejscowości Porady Górne.
8. Uzgodnienie w zakresie lokalizacji linii kablowej SN w pasie drogi powiatowej
4306E (Wiechnowice) - Lesiew w miejscowości Cielądz.
9. Uzgodnienie w zakresie lokalizacji napowietrznej linii energetycznej nN w pasie
drogi powiatowej 4306E (Wiechnowice) – Lesiew w miejscowości Regnów.
10. Wyrażenie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 113371E
ul. Białej na odcinku o dł. 0,570 km i części odcinka drogi gminnej nr 113332E
ul. Mszczonowskiej o długości 0,180 km na terenie Miasta Rawa Mazowiecka,
w celu przyjęcia tego odcinka do kategorii dróg wojewódzkich.
11. Wniosek o zmianę ostatecznej decyzji Starosty Rawskiego nr
SAB.I.6740.z.1.2019.MP z dnia 27 grudnia 2019 roku zezwalająca Zarządowi
Powiatu Rawskiego na realizację inwestycji drogowej.
12. Informacja dotycząca wyników postępowania w sprawie wykonania stabilizacji
punktów granicznych nieruchomości położonej w obrębie Cielądz, oznaczonej
w EGiB jako działka nr 884 (droga powiatowa) z dz. nr 1127 stanowiącą własność
M. Jurczka.
13. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
14. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmiany planów finansowych budżetu
Powiatu Rawskiego na 2021 rok.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 4 W tym punkcie jednogłośnie został przyjęty protokół z poprzedniego posiedzenia
Zarządu.
Ad 5 W dniu 21 kwietnia 2021 r. wpłynęło Postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021r.
Krajowej Izby Odwoławczej, po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez ZAB-BUD
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w dniu 22 marca
2021 r., o Umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na
„Rozbudowę 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” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień
publicznych.
Ad. 6 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej w pasie drogi powiatowej
4119E (działka nr ew. 149, 154 151, 53 oraz 83 – obręb Sowidół).
Inwestycja jest celem publicznym dla poprawy zasilania mieszkańców miejscowości
Sowidół.
Planowana długość urządzeń w pasie drogi powiatowej to około 910,00 m. Urządzenie
zaplanowano umieścić metodą rozkopu otwartego, w miejscach skrzyżowania
z istniejąca infrastrukturą zaplanowano zastosowanie rury osłonowej. Głębokość
posadowienia urządzenia - 1,9m.
Ewentualne wykorzystanie pasa drogowego na umieszczenie urządzenia obcego:
(910,00 m x 0,04 m) x 195,00 zł/m²/rocznie = 7098,00 zł/rocznie
Ad. 7 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej w pasie drogi powiatowej
4120E (działka nr ew. 153/1, 125/13 oraz 85 – obręb Porady Górne).
Inwestycja jest celem publicznym dla poprawy zasilania mieszkańców tego rejonu.
Planowana długość urządzeń w pasie drogi powiatowej to około 780,00 m. Urządzenie
zaplanowano umieścić metodą przecisku sterowanego z zastosowaniem rury osłonowej
na całej długości linii. Głębokość posadowienia urządzenia - 1,9 m.
Ewentualne wykorzystanie pasa drogowego na umieszczenie urządzenia obcego:
(780,00 m x 0,11 m) x 195,00 zł/m²/rocznie = 16 731,00 zł/rocznie
Ad. 8 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej w pasie drogi powiatowej
4306E (działka nr ew. 184 oraz 810/15 – obręb Cielądz).
Inwestycja jest celem publicznym dla poprawy zasilania oczyszczalni ścieków
miejscowości Cielądz.
Planowana długość urządzeń w pasie drogi powiatowej to około 260,00 m. Urządzenie
zaplanowano umieścić metodą rozkopu otwartego, w miejscach skrzyżowania
z istniejąca infrastrukturą zaplanowano zastosowanie rury osłonowej. Głębokość
posadowienia urządzenia - 1,9 m.

Ewentualne wykorzystanie pasa drogowego na umieszczenie urządzenia obcego:
(260,00 m x 0,09 m) x 195,00 zł/m²/rocznie = 4563,00 zł/rocznie
Ad. 9 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej napowietrznej linii energetycznej wraz ze
stanowiskami słupowymi w pasie drogi powiatowej 4306E (działka nr ew. 79/2– obręb
Regnów).
Inwestycja jest celem publicznym i służy poprawieniu warunków napięciowych dla
ogółu odbiorców znajdujących się w tym rejonie.
Planowana długość urządzeń w pasie drogi powiatowej to około 200,00 m. Urządzenie
zaprojektowano jako linia napowietrzna wsparta na projektowanych stanowiskach
słupowych.
Ewentualne wykorzystanie pasa drogowego na umieszczenie urządzenia obcego:
(200,00 m x 0,04 m) x 195,00 zł/m²/rocznie = 1560,00 zł/rocznie
Ad. 10 Wyrażenie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 113371E
ul. Białej na odcinku o dł. 0,570 km i części odcinka drogi gminnej nr 113332E
ul. Mszczonowskiej o długości 0,180 km na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, w celu
przyjęcia tego odcinka do kategorii dróg wojewódzkich.
Na podstawie art. 7 ust. 2 i 7a, ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 o drogach publicznych,
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej
pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 113371E ul. Białej na odcinku o długości 0,570
km i części odcinka drogi gminnej nr 113332E ul. Mszczonowskiej o długości 0,180 km
na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, w celu przyjęcia tego odcinka do kategorii dróg
wojewódzkich.
Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię w powyższej sprawie.
Ad. 11 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył wniosku o zmianę ostatecznej decyzji
Starosty Rawskiego nr SAB.I.6740.z.1.2019.MP z dnia 27 grudnia 2019 roku
zezwalająca Zarządowi Powiatu Rawskiego na realizację inwestycji drogowej
polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 4120E Biała Rawska- Komorów na
odcinku od km 0 + 490,00 do km 3 + 420,95 do km 4 + 802,65.
Zarząd Powiatu Rawskiego zawnioskował o zmianę ostatecznej decyzji Starosty
Rawskiego nr SAB.I.6740.z.1.2019.MP z dnia 27 grudnia 2019 roku.
Ad. 12 Informacja dotycząca wyników postępowania w sprawie wykonania stabilizacji
punktów granicznych nieruchomości położonej w obrębie Cielądz, oznaczonej w EGiB
jako działka nr 884 (droga powiatowa) z działką nr 1127 stanowiącą własność M.
Jurczka.
Zapytanie zostało wysłane do 4 oferentów- odpowiedział jeden Pan Krzysztof Dudek
przedstawiając ofertę na kwotę 3444 zł brutto, termin wykonania 2 miesiące. W wyniku
przeprowadzonego postępowania wyłoniono w/w wykonawcę.

Zarząd Powiatu zatwierdził powyższe wyniki postępowania.
Ad. 13 W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 327/2021 Zarządu Powiatu
w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 14 W kolejnym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 328/2021 Zarządu
Powiatu w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2021
rok stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 15 Sprawy różne.
W sprawach różnych ustalono termin kolejnego posiedzenia zarządu na dzień
23.04.2021 r. na godzinę 14.00.
Ad. 16 Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta
Rawski– Józef Matysiak dokonał o godzinie 15.00 zamknięcia posiedzenia Zarządu
Powiatu.

W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
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