
P R O T O K Ó Ł NR 136/2013 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 6 sierpnia 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: Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Leszek 
Przybył – Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego na remont drogi 

powiatowej nr 4306E    (Wiechnowice)-Cielądz-Regnów- Lesiew  na odc. 
Cielądz – Regnów -  I Etap 

4. Wyrażenie zgody na umieszczenie kablowego przyłącza energetycznego 
w  pasach dróg   powiatowych:   
    a)  nr 4116E Głuchówek- Sanogoszcz – do działki nr ew. 537/2  obręb 
Byszewice (Piotr i Izabela   Było), 
    b) nr 4302E (Chociw)- Cielądz  do działki nr ew. 106 obręb 
Sierzchowy Kolonia ( Monika Łapińska) . 

     5.  Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego na 
termomodernizację budynków Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Białej Rawskiej – etap III – docieplenie stropodachu . 

     6. Przedstawienie szczegółowych warunków dzierżawy nieruchomości i 
majątku ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej  w Rawie Mazowieckiej. 

7. Wyrażenie zgody na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej przy ul. 
Targowej w Rawie Mazowieckiej będących własnością powiatu 

8.  Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu gazu na działce 
przy ul. Krakowskiej w Rawie Mazowieckiej. 

     9.  Sprawy różne. 
     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 również 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego na remont drogi 
powiatowej nr 4306E    (Wiechnowice)-Cielądz-Regnów- Lesiew  na odc. 
Cielądz – Regnów -  I Etap 
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Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła 
informacje o wynikach przetargu nieograniczonego na remont drogi 
powiatowej nr 4306E    (Wiechnowice) – Cielądz - Regnów- Lesiew  na odc. 
Cielądz – Regnów -  I Etap. Złożonych zostało 5 ofert . Najkorzystniejszą 
ofertę złożyło  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ,,ERBEDIM”                 
Sp. z o.o  97-300 Piotrków Trybunalski ul. Żelazna 3 oferując wykonanie 
zamówienia za kwotę 884.686,65 zł. brutto. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik rozstrzygniętego postępowania.  
 
Ad. 4 Wyrażenie zgody na umieszczenie kablowego przyłącza energetycznego 
w  pasach dróg   powiatowych:   
    a)  nr 4116E Głuchówek- Sanogoszcz – do działki nr ew. 537/2  obręb 

Byszewice (Piotr i Izabela   Było), 
    b) nr 4302E (Chociw)- Cielądz  do działki nr ew. 106 obręb Sierzchowy 

Kolonia ( Monika Łapińska) . 
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 działki nr 
ew. 537/2  obręb Byszewice Piotra i Izabeli  Było. 
 Zarząd wyraził zgodę na umieszczenie przyłącza w krawędzi drogi z pełną 
odpłatnością, 
- w zakresie umieszczenie przyłącza kablowego energetycznego w pasie 
drogowym drogi powiatowej nr 4302E (Chociw)- Cielądz  do działki nr ew. 106 
obręb Sierzchowy Kolonia Moniki Łapińskiej . 
Zarząd wyraził zgodę na umieszczenie przyłącza w krawędzi drogi z pełną 
odpłatnością, 
 
Ad. 5  Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego na 
termomodernizację budynków Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej – etap III – docieplenie stropodachu . 
Realizując przyjęty porządek obrad Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki 
przetargu na „Termomodernizację budynków Zespołu  Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej – etap III – docieplenie stropodachu. 
Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę nr 1 Przedsiębiorstwo Prywatne 
EUROPROFIL Grzegorz Zimnicki ul. Zagnańska 71, 25-558 Kielce  w cenie 
ofertowej 112.200,00 zł. brutto za wykonanie robót objętych  zamówieniem. 
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, jest najkorzystniejsza oraz spełnia 
warunki i wymagania zawarte w SIWZ.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik rozstrzygniętego postępowania.  
Ponadto w tym punkcie Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu 
nieograniczonego na zakup kruszywa, oraz na zlecenie robót z zakresu 
bieżącego utrzymani dróg powiatowych – odmulanie rowów i przepustów na 
terenie powiatu rawskiego ( postępowanie do 14 tyś. EURO).  
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Ad. 6 Przedstawienie szczegółowych warunków dzierżawy nieruchomości i 
majątku ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w 
Rawie Mazowieckiej. 
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił i 
omówił projekt obwieszczenia do przetargu, który będzie ogłaszał Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożonym materiałem.  
 
Ad. 7 Wyrażenie zgody na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej przy ul. 
Targowej w Rawie Mazowieckiej będących własnością powiatu. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej  
przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej.  
 
Ad. 8  Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu gazu na działce 
nr 1328/20 przy ul. Krakowskiej w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na 
rzecz PGNiG SPV Sp. z o o z siedzibą w Warszawie. Ustanowienie służebności 
nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem, nie niższym niż wartość służebności 
określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Uchwała Nr 295/2013 stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 9 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 12.08.13 r.  
na godz. 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 
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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  ........................................... 

 
 


