
P R O T O K Ó Ł NR 143/2013 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 10 października 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, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu,  Małgorzata Killman – Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Propozycja zmian opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów 

usuniętych z dróg. 
4. Pismo Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o rozwiązanie porozumienia 

w sprawie zarządzania powiatowymi drogami publicznymi w obrębie 
miasta Rawa Mazowiecka.  

5. Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego na zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu rawskiego 
w sezonie 2013/2014, oraz na dostawę soli do zimowego utrzymania dróg 
w sezonie 2013/2014. 

6. Przedstawienie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Białej Rawskiej o środki finansowe na wymianę okien w bloku 
żywieniowym, na świetlicy stołówce,  w pomieszczeniach mieszkalnych i 
administracyjnych szkoły.  

7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej o środki finansowe na zakup komputerów do pracowni 
informatycznej.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej do rozliczenia 
finansowego projektu „Pamiętajmy o ogrodach”.  

9.  Wniosek Rawskiego Klubu Sportowego „Mazovia” o wsparcie 
finansowe działalności klubu. 

10. Wniosek Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie 
Mazowieckiej o zwiększenie środków finansowych na bieżąca działalność 
biblioteki.  

11. Przedstawienie informacji o możliwości dofinansowania robót 
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z 
potrzebami osób niepełnosprawnych.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnień w zakresie 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 

13.  Wyrażenie zgody na wycięcie drzewa przy ul. Krakowskiej w Rawie 
Mazowieckiej.  

     14.  Sprawy różne. 
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     15. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 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  Propozycja zmian opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów 
usuniętych z dróg. 
Zarząd Powiatu zatwierdził propozycje zmian opłat za usunięcie i 
przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg. Materiał ten będzie tematem na 
Sesji Rady Powiatu Rawskiego i w tej kwestii będzie podjęta Uchwała przez 
Radę Powiatu Rawskiego.  
 
Ad. 4 Pismo Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o rozwiązanie porozumienia 
w sprawie zarządzania powiatowymi drogami publicznymi w obrębie miasta 
Rawa Mazowiecka.  
Pan Eugeniusz Góraj Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka poinformował 
pismem o rozwiązaniu  porozumienia z dnia 11.07.2003 r. w sprawie 
zarządzania powiatowymi drogami publicznymi w obrębie miasta Rawa 
Mazowiecka (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 223 poz. 2090, 
z 2006 r. Nr 400 poz. 3125, z 2009 Nr 62 poz. 613). 
Zarząd Powiatu  zapoznał się z pismem dotyczącym rozwiązania porozumienia. 
Jednocześnie zaproponował, w trybie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 
r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t.) rozpoczęcie działań w celu 
pozbawienia tych dróg dotychczasowej kategorii i zaliczenia ich do kategorii 
dróg gminnych. Powyższe pozwoli ujednolicić  zarządzanie większością dróg w 
mieście Rawa Mazowiecka i utrzymania w tych samych standardach.   
 
Ad. 5  Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego na zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu rawskiego w 
sezonie 2013/2014, oraz na dostawę soli do zimowego utrzymania dróg w 
sezonie 2013/2014. 
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła 
wyniki przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg .  
1.Zimowe  utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2013 / 2014, wpłynęła 1 
oferta.  Wybrano ofertę firmy: Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa 
TRANSBET Henryk Idzikowski, 96-232 Regnów, Nowy Regnów 21A  w cenie 
ofertowej 521.100,00  zł. brutto za wykonanie usług objętych zamówieniem. 
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, jest najkorzystniejsza oraz spełnia 
warunki i wymagania zawarte w SIWZ.  
2. Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych. 
Wpłynęło 7 ofert .Wybrano ofertę nr 7 firmy: G.T.I.- BUD Tadeusz i Iwona 
Gniadek Sp. J. z siedzibą 32-031 Mogilany Gaj, ul. Widokowa 28 w cenie 
ofertowej 134.685,00  zł. brutto za wykonanie dostaw objętych zamówieniem. 
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Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, jest najkorzystniejsza oraz spełnia 
warunki i wymagania zawarte w SIWZ.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki powyższych przetargów.  
 
Ad. 6 Przedstawienie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Białej Rawskiej o środki finansowe na wymianę okien w bloku żywieniowym, 
na świetlicy stołówce,  w pomieszczeniach mieszkalnych i administracyjnych 
szkoły.  
Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył powyższy wniosek z powodu brak 
środków finansowych. Polecił Dyrektorowi Szkoły wystąpić do Państwowej 
Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej w Łodzi o dalsze przedłużenie terminu 
wykonania zaleceń. 
 
Ad. 7 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej o środki finansowe na zakup komputerów do pracowni 
informatycznej.  
Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył powyższy wniosek z uwagi na brak 
zabezpieczonych w budżecie środków finansowych.   
 
Ad. 8  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej do rozliczenia 
finansowego projektu „Pamiętajmy o ogrodach”. 
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej do 
rozliczenia finansowego projektu „Pamiętajmy o ogrodach”, realizowanego ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi. Uchwała Nr 304/2013 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
  
Ad. 9 Wniosek Rawskiego Klubu Sportowego „Mazovia” o wsparcie finansowe 
działalności klubu. 
Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył powyższy wniosek.  
 
Ad. 10 Wniosek Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie 
Mazowieckiej o zwiększenie środków finansowych na bieżąca działalność 
biblioteki.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie o 20.000 zł. środków 
finansowych na bieżącą działalność biblioteki.  
 
Ad. 11  Przedstawienie informacji o możliwości dofinansowania robót 
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z 
potrzebami osób niepełnosprawnych.  
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił 
informację o możliwości dofinansowania robót budowlanych dotyczących 
obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych.  
W związku z rozważaniem możliwości przeniesienia Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej znajdującej się przy ul. Krakowskiej 22 
do Poradni Rejonowej przy ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej , istniej 
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możliwość skorzystania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych do 50% kosztów kwalifikowanych. Został sporządzony 
kosztorys inwestorski który opiewa na kwotę 565 tyś zł. Do 30 listopada br. 
można składać wnioski ubiegając się o dofinansowanie na powyższe zadania ze 
środków PFRON.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przygotowanie i złożenie wniosku, gdzie 
wkład własny będzie wynosił ok. 250 tyś zł. (tj. wymagane do 50% wartości 
projektu).   
 
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnień w zakresie 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę w sprawie udzielenia upoważnień w 
postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Uchwała Nr 303/2013 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 13 Wyrażenie zgody na wycięcie drzewa przy ul. Krakowskiej w Rawie 
Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę  na wycięcie drzewa przy ul. Krakowskiej w 
Rawie Mazowieckiej.  
 
Ad. 14 Sprawy różne. 
W sprawach różnych  ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 16.10.13 r.  
na godz. 1400. 

Ad.15 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1530 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  ........................................... 

 
 


