
P R O T O K Ó Ł NR 56/2012 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 10 stycznia 2012 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Maria CharąŜka – Przewodnicząca 
Rady,  Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, BoŜena Woźniak – Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej, Małgorzata Killman – 
Dyrektor Wydziału Infrastruktury.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

     3.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Czas dla kobiet” 
realizowanego w ramach działania 7.2.1 z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.  

     4.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. ”Gotowi do pracy 
– reintegracja zawodowa i społeczną  osób niepełnosprawnych” 
realizowanego w ramach działania 7.2.1 z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.  

     5.  WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Remont 
drogi powiatowej 4118E Pukinin- gr. woj.(Mogielnica) na odcinku od km 
13+917 do km 16+363 wraz z wykonaniem kładki dla pieszych nad rzeką 
Rokitną w obrębie remontowanego skrzyŜowania z drogą powiatową nr 
4122E w miejscowości Sadkowice”.  

      6. WyraŜenie zgody na zakup materiałów do remontów cząstkowych dróg, 
zakup znaków drogowych, zakup rur, wynajęcie kopiarki, wynajęcie 
równiarki, wynajęcie samochodu cięŜarowego.  

      7.  WyraŜenie zgody na wykonanie zlecenia operatów szacunkowych 
nieruchomości oraz infrastruktury technicznej wchodzących w skład kolei 
wąskotorowej Rogów – Rawa Mazowiecka – Biała Rawska objętych II 
etapem przekazania na rzecz Powiatu Rawskiego przez PKP S.A. Oddział 
Nieruchomości ( 21 działek , w tym 3 zbudowane). 

      8.  Informacja dotycząca pisma Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w 
sprawie budowy krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem.  

      9. Sprawy róŜne. 
     10. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 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. 
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Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Czas dla kobiet” 
realizowanego w ramach działania 7.2.1 z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.  
Pani BoŜena Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu             
„Czas dla kobiet” w ramach Działania 7.2.1 realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictw do 
reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie jego realizacji.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 118/2012, która stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu.  
Jednocześnie udzielono  pełnomocnictwa Pani BoŜenie Woźniak, a w razie jej 
nieobecności Pani Dorocie Zdziechowskiej do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego przy realizacji projektu. Pełnomocnictwo udzielone zostało równieŜ 
Pani Ewie Aleksandrowicz, a w razie jej nieobecności Pani Agnieszce 
Wróblewskiej. 
 
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. ”Gotowi do pracy 
– reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” realizowanego w 
ramach działania 7.2.1 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Realizując przyjęty porządek obrad Pani Dyrektor Woźniak przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Gotowi do pracy – reintegracja 
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach Działania 7.2.1 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 
oraz udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Rawskiego w 
zakresie jego realizacji.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 119/2012, która stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu.  
Jednocześnie udzielono  pełnomocnictwa Pani BoŜenie Woźniak, a w razie jej 
nieobecności Pani Dorocie Zdziechowskiej do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego przy realizacji projektu. Pełnomocnictwo udzielone zostało równieŜ 
Pani Ewie Aleksandrowicz, a w razie jej nieobecności Pani Agnieszce 
Wróblewskiej.   
 
Ad. 5 WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Remont 
drogi powiatowej 4118E Pukinin - gr. woj.(Mogielnica) na odcinku od km 
13+917 do km 16+363 wraz z wykonaniem kładki dla pieszych nad rzeką 
Rokitną w obrębie remontowanego skrzyŜowania z drogą powiatową nr 4122E 
w miejscowości Sadkowice”.  
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwróciła się z 
prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na 
”Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - gr. woj.(Mogielnica) na odcinku 
od km 13+917 do km 16+363 wraz z wykonaniem kładki dla pieszych nad rzeką 
Rokitną w obrębie remontowanego skrzyŜowania z drogą powiatową nr 4122E 
w miejscowości Sadkowice”.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu.  
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Ad. 6 WyraŜenie zgody na zakup materiałów do remontów cząstkowych dróg, 
zakup znaków drogowych, zakup rur, wynajęcie kopiarki, wynajęcie równiarki, 
wynajęcie samochodu cięŜarowego.  
Następnie Panie Dyrektor Killman zwróciła się z wnioskami o roczny zakup 
materiałów do remontów cząstkowych dróg tj.: emulsji asfaltowej – 70 t – 
szacowany koszt to ok. 154000 zł., kruszywa bazaltowego frakcji 2-5 mm – 200 
t szacowany koszt 36.000 zł., kruszywa bazaltowego frakcji 5-8mm – 300 t 
szacowany koszt 57.000 zł., kruszywa drogowego frakcji 0-31,5mm – 500 t       
(42.500zł.). Zakup znaków drogowych tj. ostrzegawczych – 100 szt. szacowany 
koszt 9500 zł., zakazu – 100 szt., szacowany koszt 10000 zł., informacyjnych – 
120 szt., szacowany koszt 9600 zł., znaków kierunku i miejscowości – 50 szt., 
szacowany koszt 30000 zł, tabliczek pod znaki – 50 szt., szacowany koszt 4500 
zł., uzupełniających – F-3a – 16 szt., szacowany koszt 5000 zł, urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego: tj. tablic prowadzących U-3 – 19 szt., 
szacowany koszt 5000 zł., ograniczeń skrajni U - 9 – 12 szt., szacowany koszt 
2100 zł., pachołki pomocnicze U-23d – 10 szt., szacowany koszt 400 zł., obejmy 
do znaków – 500 szt., szacowany koszt 2500 zł. Zakup rur z tworzyw: Ø 40 cm 
– 170m/17000zł., Ø 60 cm – 70m/17500 zł., betonowych: Ø 40 cm – 35m/3150 
zł, Ø 50 cm – 35m/3500  zł., Ø60cm. – 35m/5250 zł. Usług zwianych z 
wynajęciem kopiarki – 200 godz. w ciągu roku (szacowany koszt ok. 30000 
zł.)wynajęcie równiarki – 80 godz. w ciągu roku ((szacowany koszt ok. 12000 
zł.), wynajęcie samochodu cięŜarowego ok. 10000 zł.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie powyŜej przedstawionych 
zakupów, oraz usług. Jednocześnie zdecydował, aby wszystkie kradzieŜe 
znaków drogowych zgłaszać na policję.  
Ponadto w tym punkcie Pani Dyrektor Killman przedstawiła wnioski Urzędu 
Miasta w Rawie Mazowieckie, oraz  mieszkańców powiatu rawskiego dotyczące 
poprawy oświetlenia, przebudowy chodników, remontów dróg powiatowych.  
Zarząd Powiatu zdecydował o skierowaniu wniosków na Komisje Komunikacji, 
Transportu i Bezpieczeństwa.  
 
Ad. 7 WyraŜenie zgody na wykonanie zlecenia operatów szacunkowych 
nieruchomości oraz infrastruktury technicznej wchodzących w skład kolei 
wąskotorowej Rogów – Rawa Mazowiecka – Biała Rawska objętych II etapem 
przekazania na rzecz Powiatu Rawskiego przez PKP S.A. Oddział 
Nieruchomości ( 21 działek , w tym 3 zbudowane). 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyŜszym, upowaŜniając 
jednocześnie Dyrektor Killman do negocjacji ceny wykonania operatów 
szacunkowych nieruchomości.  
Starosta Matysiak poprosił o przedstawienie informacji czy i ile będzie wynosić 
opłata za wieczyste uŜytkowanie przejętych działek?.  
 
Ad. 8 Informacja dotycząca pisma Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w 
sprawie budowy krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem. 
Pan Starosta Matysiak poinformował o piśmie Burmistrza Miasta Rawa 
Mazowiecka dotyczącym propozycji ze strony Miasta w sprawie ewentualnego 
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zniesienia udziałów i dalszych kosztów budowy krytej pływalni przez Powiat. 
Burmistrz zaproponował aby Powiat zrzekł się na rzecz Miasta Rawa 
Mazowiecka darowizny otrzymanej w udziałach działek nr 318/6 i 318/9 w 
obrębie nr 8 . Natomiast Miasto zwróci otrzymaną dotychczas na budowę 
pływalni kwotę 1.234.852 zł. w sześciu ratach rocznych.  
Zarząd Powiatu uznał, iŜ moŜliwe jest odstąpienie od zawartego porozumienia 
zachowując następujące warunki: 
1). zrzeczenia się przez Powiat udziałów w przedmiotowej nieruchomości po 
dokonaniu przez Miasto całkowitej spłaty wniesionych przez Powiat kwot tj. 
1.234.852 zł.  
2). spłaty zrzeczenia się przez Powiat udziałów w nieruchomości , oraz spłaty 
przez Miasto wniesionej kwoty w 3 ratach rocznych po dokonaniu uprzednio 
naleŜytego prawnie zabezpieczenia.  
 
Ad. 9 Sprawy róŜne. 
W  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień   
17.01.2012 r. na godzinę 1300.  
 
Ad. 10 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak  dokonał o godzinie 1500 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu. 
 
 
 
W załączeniu: 

     - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

Sporządziła : Kinga Kacprzak 
 

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

 
 
 
 
 
 
 


