
P R O T O K Ó Ł NR 120/2013 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 19 kwietnia 2013 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 Charążka – Przewodnicząca 
Rady, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Małgorzata Killman –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 protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

     3. Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu na remont dróg powiatowych.  
     4. Podjęcie decyzji na wykonanie projektu termomodernizacji Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. 
     5.Wyrażenie zgody na najem części pomieszczeń serwerowi na czas 

nieokreślony. 
     6. Ustanowienie wartości służebności przesyłu na dz. nr 307/9, 307/10, 

308/5, 308/27 na rzecz RAWIK stanowiących własność powiatu 
rawskiego 

     7. Sprawy różne. 
     8. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 800 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 również 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu na remont dróg powiatowych. 
Pani Małgorzata Killman - Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwróciła się z 
prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach 
powiatowych Powiatu Rawskiego. Zamawiający, na realizację powyższego 
zadania, zabezpieczył w budżecie powiatu środki finansowe w wysokości 
160.000,00 zł. brutto. 
 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie w/w przetargu.  
 
Ad. 4 Podjęcie decyzji dot. oferty na wykonanie projektu termomodernizacji 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. 
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W tym punkcie Dyrektor Killman przedstawiła ofertę Firmy Archivision 
Pracownia projektowa z siedzibą w  Skierniewicach na wykonanie projektu 
termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej. Oferta przedstawia wykonanie projektu 
termomodernizacji budynku łącznika i internatu wraz z przebudową schodów 
zewnętrznych oraz przebudowy holu na parterze i łazienek wraz z instalacjami 
elektrycznymi i wodno-kanalizacyjnymi za kwotę 15000 zł. brutto. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wybór powyższej oferty.  
 
Ad. 5 Wyrażenie zgody na najem części pomieszczeń serwerowi na czas 
nieokreślony. 
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił  wniosek Głównego 
Geodety Kraju na najem pomieszczeń części serwerowni w                               
Starostwie Powiatowym przy Pl. Wolności 1.  
Zarząd Powiatu Rawskiego wyraził zgodę na najem części pomieszczeń 
serwerowni na czas nieokreślony, ustalając czynsz od najmu w wysokości 200 zł 
brutto miesięczni.  
 
Ad. 6 Ustanowienie wartości służebności przesyłu na dz. nr 307/9, 307/10, 
308/5, 308/27 na rzecz RAWIK stanowiących własność powiatu rawskiego. 
W nawiązaniu do wyrażonej zgody, podjętej Uchwałą Nr 247/2013 z dnia 12 
marca 2013 roku, przedsiębiorcy „Rawik” Sp. z o.o. Rawskie Wodociągi i 
Kanalizacja z siedzibą w Rawie Mazowieckiej na ustanowienie służebności 
przesyłu w związku z przeprowadzeniem w gruncie w/w działek linii 
energetycznej kablowej niskiego napięcia , Zarząd Powiatu zaakceptował kwotę 
służebności przesyłu w  wysokości 25.055,60 zł. brutto.  
 
Ad. 7 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 24.04.13 r.  
na godz. 1300. 
  
Ad. 8 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 900 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 
 

Sporządziła : Paulina Dym 
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Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta  ............................................. 
 
Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


