
P R O T O K Ó Ł NR  34/2011 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 26 lipca 2011 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Ponadto w obradach brały udział Panie:  Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu,  
Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, BoŜena Woźniak – 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej, 
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Pan Wiesław Miksa – 
Kierownik Oddziału Gospodarki Nieruchomościami  i Pani Katarzyna Gołota – 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym. 

 
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  – Marian Krzyczkowski. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym 

Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej. 
4. WyraŜenie zgody na  ogłoszenie  przetargów nieograniczonych na: 

a) remont drogi powiatowej nr 4124E (Godzimierz)-Turobowice na odcinku 
Lewin-Gacpary, 
b) poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego 
z drogi powiatowej nr 4118E do działek w m. Regnów;  

5. WyraŜenie zgody na umieszczenie przyłącza kablowego energetycznego 
w pasach drogowych dróg powiatowych: 
a) nr 4116E Głuchówek-Sanogoszcz – do nowo powstających budynków 

mieszkalnych, 
b) nr 4123E  w m. Lewin i 4124E  w m. Lewin  i  Studzianki – zasilenie 

energetyczne studni głębinowej. 
6. Wprowadzenie zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym, w części 

dotyczącej przedłuŜenia realizacji inwestycji pn. „ Remont drogi powiatowej 
nr 4118E Pukanin - gr. woj. (Mogielnica) na rok 2012. 

7. Rozpatrzenie wniosku właściciela kopalni piasku z Wołuczy o zmianę firmy 
realizującej dostawy piasku. 

8. Zestawienie ofert na wykonanie remontu Przychodni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. 

9. Informacja dotycząca przygotowań do remontu dachu internatu w Białej 
Rawskiej.  

10.   Rozpatrzenie wniosków LKS Orlęta Cielądz o wsparcie finansowe, KS  
MAZOVIA o wsparcie finansowe oraz LKS Iskra Dobropasz Babsk 
o wsparcie. 



 2 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia własności oraz prawa 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności 
infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolei 
Wąskotorowej. 

12.   Rozpatrzenie wniosku firmy „WEGA” w sprawie wyraŜenia zgody na 
umieszczenie w pasie drogi powiatowej na działce nr 6/9 przęsła następnego 
toru linii napowietrznej na istniejących słupach. 

13.   Rozpatrzenie wniosku Mazowieckiej Spółki Gazownictwa w sprawie wyraŜenia 
zgody na przebieg przyłącza gazowego dla budynku Domu Dziecka przy ul. 
Łowickiej 5 w Rawie Mazowieckiej. 

14.   Rozpatrzenie wniosku likwidatora Fabryki Narzędzi RAFAN w Rawie 
Mazowieckiej w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej budynkiem 
biurowym wraz z infrastrukturą. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie oraz uchwał w sprawie zmiany     
        planów finansowych.  
16.   Sprawy róŜne. 
17 .  Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 dokonał Wicestarosta  
Rawski - Marian Krzyczkowski, 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 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej. 
 O przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Wicestarosta poprosił 
Panią BoŜenę Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej. 
 Przedstawiając treść projektu uchwały mówczyni poinformowała, 
iŜ zaproponowane zmiany są konsekwencją zmian przepisów prawnych, które 
umoŜliwiają takim podmiotom jak: niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły  
korzystanie ze wsparcia  na dofinansowanie nowego stanowiska pracy.  
  Do tak przedstawionego uzasadniania uwag nie było. 
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął jednogłośnie uchwałę nr 71/2011 w sprawie 
zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej. 
 PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie zgody na  ogłoszenie  
przetargów nieograniczonych. 
 Materiał w tym zakresie przedstawiła Pani Małgorzata Killman – Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury.  
Po uzyskaniu wyjaśnień Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie następujących 
przetargów: 
- na remont drogi powiatowej nr 4124E (Godzimierz)-Turobowice na odcinku 
Lewin- Gacpary obejmujący podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysem 
na odcinku o długości 1. 9 km., 
- na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego 
z drogi powiatowej nr 4118E do działek w m. Regnów, etap I obejmujący 
wykonanie przesunięcia istniejącego przyłącza kablowego, wykonanie  podbudowy 
z tłucznia i destruktu. Zarząd uznał, iŜ drugi etap tego zadania przewidziany na rok 
przyszły winien być zrealizowany w całości ze środków firmy realizującej 
inwestycję  
 
Ad. 5 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyraŜenie zgody na umieszczenie przyłącza kablowego 
energetycznego w pasach drogowych dróg powiatowych. 

Materiał w tym zakresie przedstawiła ponownie Pani Małgorzata Killman – 
Dyrektor Wydziału Infrastruktury: 

Po zreferowania zagadnienia Zarząd Powiatu podjął następujące decyzje: 
- w zakresie umieszczenie przyłącza kablowego energetycznego w pasie drogowym 
drogi powiatowej nr 4116E Głuchówek - Sanogoszcz – do nowo powstających 
budynków mieszkalnych, Zarząd wyraził zgodę na umieszczenie przyłącza 
w krawędzi drogi z pełną odpłatnością, 
- w zakresie umieszczenie przyłącza kablowego energetycznego w pasie drogowym 
drogi powiatowej nr 4123E  w m. Lewin i 4124E  w  m. Lewin  i  Studzianki – 
zasilenie energetyczne studni głębinowej, naleŜy wyjaśnić celowość realizacji 
powyŜszego przedsięwzięcia w pasie drogowym. 
 
Ad. 6 Następny punkt obejmował wprowadzenie zmian w wieloletnim prognozie 
finansowej, w części dotyczącej przedłuŜenia realizacji inwestycji pn. „Remont 
drogi powiatowej nr 4118E Pukanin - gr. woj. (Mogielnica) na rok 2012. 
 Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na dokonanie takiej zmiany.  
 Pan Jarosław Kobierski zwrócił uwagę na potrzebę przygotowania innych 
alternatywnych odcinków dróg kwalifikujących się o występowanie o środki 
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
 Odnosząc się do tej wypowiedzi Dyrektor Małgorzata Killman wskazała inne 
odcinki drogowe:  dokończenie odcinka Wólka Lesiewska  - Ossa, Zakrzew –
Zawady i Ścieki – Skoczykłody. 
 W tym miejscu Wicestarosta przypomniał zebranym o aktualnej trudnej 
sytuacji finansowej, która moŜe skutkować koniecznością zmniejszenia ilości 
inwestycji, równieŜ drogowych. 
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Ad. 7 W tym punkcie Zarząd Powiatu  pozytywnie rozpatrzył wniosek właściciela 
kopalni piasku z Wołuczy o zmianę firmy realizującej dostawy piasku. 
Zarząd podjął decyzję, iŜ w aneksie do zawartej z właścicielem Ŝwirowni umowy 
zostaną zmienione odpowiednie zapisy odnoszące się do konkretnej firmy 
transportowej. NaleŜy zwrócić uwagę na fakt monitorowania istniejących zniszczeń 
w kontekście zabezpieczonej w kwocie 150.000 zł. kaucji. 
 
Ad 8 W kolejnym punkcie Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury  przedstawiła złoŜone przez trzy firmy oferty na wykonanie remontu 
Przychodni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. 
 ZłoŜone oferty potwierdzają, iŜ koszt zadania modernizacyjnego wynosił 
będzie ok. 35.000 zł. 
Zarząd poprosił o przeprowadzenie rozeznania w zakresie moŜliwości sfinansowania 
powyŜszego przedsięwzięcia ze źródeł zewnętrznych. Wskazując potencjalnie 
środki PFRON.  
 
Ad. 9 W tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził akceptację ogłoszenia przetargu 
na  remont dachu internatu w Białej Rawskiej. Remont będzie obejmował 
udroŜnienie kanałów wentylacyjnych docieplenie i remont dachu. Koszt zadania 
to kwota ok. 110.000 zł.  
 
Ad. 10  Kolejny punkt porządku obrad obejmował rozpatrzenie wniosków: LKS 
Orlęta Cielądz o wsparcie finansowe, KS MAZOVIA o wsparcie finansowe 
oraz LKS Iskra Dobropasz Babsk o wsparcie. 
 Wnioski przedstawił Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej. 
 Z uwagi na wyczerpanie środków budŜetowych przeznaczonych na te cele 
w roku bieŜącym, złoŜone wnioski nie mogą być załatwione pozytywnie.   
 Poproszono Dyrektora Wydziału o przedstawienie zbiorczej informacji 
ilustrującej wysokość udzielonego klubom sportowym wsparcia w roku bieŜącym 
 
Ad. 11 Następny punkt porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego 
nabycia własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 
wraz z prawem własności infrastruktury technicznej wchodzącej w skład 
Rogowskiej Kolei Wąskotorowej. 

O przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Wicestarosta poprosił 
Pana Wiesława Miksę – Kierownika Oddziału Gospodarki Nieruchomościami. 

Do przedstawionego uzasadniania uwag nie było. 
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął jednogłośnie uchwałę nr 72/2011 w sprawie 
nieodpłatnego nabycia własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności infrastruktury technicznej 
wchodzącej w skład Rogowskiej Kolei Wąskotorowej. 
 PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
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Zarząd zobowiązał Wydział, aby bezpośrednio po podpisaniu z koleją aktu 
notarialnego wystąpić do Wojewody o przekazanie własności, aby nie płacić opłat 
za uŜytkowanie wieczyste.  

 
Ad. 12 W tym punkcie Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy „WEGA” 
w sprawie wyraŜenia zgody na umieszczenie w pasie drogi powiatowej na działce 
nr 6/9 przęsła następnego toru linii napowietrznej na istniejących słupach.  
 
Ad. 13 W następnym punkcie Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Mazowieckiej 
Spółki Gazownictwa w sprawie wyraŜenia zgody na lokalizację punktu redukcyjno-
pomiarowego na budynku Domu Dziecka przy ul. Łowickiej 5 w Rawie 
Mazowieckiej.  

Zarząd zwrócił uwagę na potrzebę przypomnienia inwestorowi, iŜ w roku 
2008 wyraŜając zgodę na przejście przez działkę Zarząd Powiatu prosił 
o wykonanie, w ramach  rekompensaty,  instalacji wewnętrznej w budynku Domu 
Dziecka.  
 
Ad. 14 W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się ofertą likwidatora Fabryki 
Narzędzi RAFAN w Rawie Mazowieckiej w sprawie nabycia nieruchomości 
zabudowanej budynkiem biurowym wraz z infrastrukturą. 

Zaproponowana cena jest zdaniem członków Zarządu wysoka dlatego teŜ 
Zarząd nie jest zainteresowany zakupem powyŜszej nieruchomości. 
 
 Ad. 15  Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie roku bieŜącego. 

Zakres proponowanych zmian przedstawiła Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu.  

Do propozycji zmian uwag nie było. 
Zarząd powiatu Rawskiego przyjął jednogłośnie uchwałę nr 68/2011 w sprawie 
zmian w budŜecie rok 2011. 
 PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Następnie Zarząd przyjął uchwały nr 69/2011 i 70/2011 będące konsekwencją 
przyjętej uchwały budŜetowej dotyczące zmiany planów finansowych budŜetu 
Powiatu Rawskiego na rok 2011. 

PowyŜsze uchwały stanowią odpowiednio załącznik nr 5 i 6 do niniejszego 
protokołu. 

 
Ad. 17  W sprawach róŜnych Wicestarosta poinformował, iŜ oferta Fundacji Biuro 
Projektów Lokalnych z Rawy Mazowieckiej na przygotowanie koncepcji 
rewitalizacji kolejki wąskotorowej na trasie Rogów - Rawa Mazowiecka-Biała 
Rawska została przekazana Samorządowemu Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi 
Rawskiej, jako podmiotowi który będzie realizował w dalszym etapie 
to przedsięwzięcie. Koszt wykonania opracowania ustalony w wysokości 15.000 zł 
brutto i  zostanie sfinansowany przez Stowarzyszenie. 
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 Następnie Pani Małgorzata Killman przestawiła dokumentację zdjęciową 
wykonaną na okoliczność wystąpienia Radnego Rafała Dobrowolskiego na ostatniej 
sesji Rady Powiatu Rawskiego. Dokumentacja ta zaprzecza stwierdzeniom uŜytym 
przez Radnego dotyczącym zniszczenia drogi powiatowej w miejscowości 
Matyldów.  
 

Ustalono termin  kolejnego posiedzenia Zarządu na dzień 2.08.2011 r. 
na godzinę 1300.  
 
Ad. 18 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Wicestarosta Marian Krzyczkowski  dokonał 
o godzinie 1530 zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu.  
 
W załączeniu: 

     - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

Sporządził: Sylwester Krawczyk 
 

Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski (-) ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta       (-) ............................................. 
 
Marek Sekuter          Członek Zarządu (-)          ............................................. 
 
Tadeusz Damaz           Członek Zarządu (-)  ............................................ 
 
Jarosław Kobierski       Członek Zarządu (-)  ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


