
P R O T O K Ó Ł NR 189/2010 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 20 września 2010 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Małgorzata Killman –
Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu, Stefan Goryczka – 
Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Jadwiga 
Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.   
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Informacja o przetargu na dzierŜawę nieruchomości SP ZOZ w Rawie 

Mazowieckiej. 
          4. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej Regnów 

– Podskarbice Królewskie.  
          5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek 

połoŜonych w gminie Cielądz.  
          6. Zatwierdzenie wyników przetargów na remont drogi powiatowej 

Rossocha-Zuski, oraz remont nawierzchni drogi powiatowej Wałowice-
Wilkowice, Kaleń-Lubania, Chociw-Cielądz.  

           7. Wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych 
przez Zarząd Powiatu Rawskiego niepublicznej placówki kształcenia 
ustawicznego „Rat-Med.” s.c. świadczącej usługi medyczne i 
szkoleniowe.  

 8.  Przyjęcie propozycji porządku obrad XLV Sesji Rady Powiatu.  
      9.  Sprawy róŜne. 

10. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 900 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu równieŜ 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Informacja o przetargu na dzierŜawę nieruchomości SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. 
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Pan Jarosław Kobierski – Przewodniczący Komisji poinformował o wyniku 
przeprowadzonego postępowania pierwszego pisemnego, ograniczonego 
przetargu na dzierŜawę zabudowanych obiektami słuŜby zdrowia nieruchomości 
połoŜonych w Rawie Mazowieckiej, w obrębie 4 będących własnością Powiatu 
Rawskiego oraz aparatury, sprzętu medycznego i wyposaŜenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na okres 30 
lat. Wpłynęła 1 oferta złoŜona przez firmę Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Gadent  Sp. z o.o w organizacji z Rawy Mazowieckiej. Komisja 
stwierdziła, iŜ oferta złoŜona przez firmę nie spełnia podstawowych wymogów 
w zakresie zabezpieczenia finansowego. W związku z powyŜszym nie moŜe 
zostać zakwalifikowana do drugiego etapu tj. części niejawnej oceny 
merytoryczne. Po krótkiej dyskusji Zarząd zaaprobował wniosek komisji 
decydując o zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.  
Zarząd Powiatu zdecydował o ogłoszeniu drugiego przetargu w powyŜszej 
sprawie przy niezmienionych warunkach. Podjęto decyzję o poinformowaniu 
samorządów gmin powiatu rawskiego o wyniku przetargu. Ponadto Zarząd 
postanowił zwrócić się do władz miasta o przedstawienie szczegółów 
dotyczących ewentualnego przejęcia szpitala.  
 

     Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej  
Regnów – Podskarbice Królewskie.  

     Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii gminnej drogi 
publicznej Nr 113152 E Regnów – Podskarbice Królewskie, przebiegającej 
przez teren Gminy Regnów. Uchwała Nr 282/2010 stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu.  

 
     Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 

działek połoŜonych w gminie Cielądz.  
     Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg 

gminnych działek połoŜonych w Gminie Cielądz. Uchwała Nr 283/2010 stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu.  

 
     Ad. 6 Zatwierdzenie wyników przetargów na remont drogi powiatowej 

Rossocha-Zuski, oraz remont nawierzchni drogi powiatowej Wałowice-
Wilkowice, Kaleń-Lubania, Chociw-Cielądz. 

     Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu 
przedstawiła informację o wynikach przetargów nieograniczonych. 

1. Remont drogi powiatowej Rosocha – Zuski, wpłynęła 1 oferta Firmy 
„FEDRO” Sp. z o.o.  08-445 Osieck ul. Kolejowa w cenie ofertowej 
brutto 421 168, 85 zł. Oferta uzyskała najwyŜszą ilość punktów, jest 
najkorzystniejsza oraz spełnia warunki i wymagania zawarte w SIWZ.  

2. Remont nawierzchni drogi powiatowej Wałowice-Wilkowice, Kaleń-
Lubania, Chociw-Cielądz. Wpłynęły 2 oferty. Do realizacji zadania 
została wybrana oferta nr 2 Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych 
Sp. z o o.  z Piotrkowa Trybunalskiego ul. Południowa 17/19 w cenie 
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ofertowej brutto 189 093, 17 zł. Oferta uzyskała najwyŜszą ilość punktów, 
jest najkorzystniejsza oraz spełnia warunki i wymagania zawarte w SIWZ. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki przetargów.  
Ponadto Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na 
budowę drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Łódzkiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej w Rawie Mazowieckiej.  
Następnie Pani Killman przedstawiła pismo Firmy „CEZET BIS”  ze 
Starachowic, w którym firma zwraca się z prośbą o przedłuŜenie terminu 
wykonania robót w ramach zawartej umowy Nr 162/2010 z dnia 20.07.2010 r. 
dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego w 
centrum sadowniczym województwa łódzkiego – przebudowa drogi powiatowej 
Zawady – Biała Rawska.  
Po krótkiej dyskusji Zarząd zdecydował, iŜ nie znajduje podstaw do 
przedłuŜenia terminu wykonania robót.  

 
     Ad. 7 Wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych 

przez Zarząd Powiatu Rawskiego niepublicznej placówki kształcenia 
ustawicznego „Rat-Med.” s.c. świadczącej usługi medyczne i szkoleniowe.  

     Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykreślenie z ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych placówki kształcenia ustawicznego „Rat-Med.” s.c. świadczącej 
usługi medyczne i szkoleniowe.  

 
    Ad. 8 Przyjęcie propozycji porządku obrad XLV Sesji Rady Powiatu.  
    Propozycję porządku obrad przedstawił Sekretarz Powiatu – Sławomir Stefaniak.  
    Przygotowane zostały następujące projekty uchwał:  
    - uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie powiatu,  
    - uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie przyznania pomocy finansowej 

Gminie Sadkowice,  
    - uchwała Rady Powiatu w sprawie umarzania naleŜności powiatu,  
    - uchwała Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia opinii do uchwały Sejmiku 

Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności szpitala im. 
Kopernika w Łodzi,  

    - uchwała Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia opinii do uchwały Sejmiku 
Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej – Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w 
Łodzi, 

    - uchwała Rady Powiatu w sprawie zaliczenia drogi gminnej Regnów- Komorów 
do kategorii drogi powiatowej.  

   Do propozycji porządku obrad XLV Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się w  
dniu 28.09.2010 r. uwag nie było.   

 
    Ad. 9 Sprawy róŜne. 
     W  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień  

28.09.2010 r. na godzinę 1300.  
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Ad. 10 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta – 
Józef Matysiak dokonał o godzinie 1030 zamknięcia posiedzenia Zarządu 
Powiatu.  
 
 
 
W załączeniu: 

     - załączniki wymienione w treści protokołu. 
 

Sporządziła : Kinga Kacprzak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarząd Powiatu: 
Józef Matysiak   Starosta Rawski (-) ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta (-) ............................................. 
 
Wacław Adamczyk  Członek Zarządu (-)          ............................................. 
 
Krzysztof Janeczek  Członek Zarządu (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu (-) ............................................. 

 
 
 


