
P R O T O K Ó Ł NR 12/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 3 marca 2015 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.  Zatwierdzenie wyników zamówienia do 30 tyś Euro na dostawę emulsji 

asfaltowej.  
    4.  Wyrażenie zgody na wydzielenie części działki z działki nr 3/31 przy ul. 

Opoczyńskiej z przeznaczeniem do sprzedaży. 
    5.  Informacja o ogłoszeniu  przetargu sprzedaży działki nr 3/34.  
     6.  Dzierżawa działki nr 76 (stawy). 
    7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 

Andrzejowi Romańczykowi w zakresie złożenia wniosku o 
dofinansowanie oraz realizację projektu. 

     8. Podjęcie uchwał w sprawie w  udzielenia pełnomocnictw Pani Jolancie 
Popłońskiej i Arkadiuszowi Woszczykowi  do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego w zakresie realizacji Projektu Animator – Moje Boisko Orlik 
2012. 

    9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. 
    10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2015 rok. 
    11.  Sprawy różne.                                                                                                                               
     12. 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 Zatwierdzenie wyników zamówienia do 30 tyś Euro na dostawę emulsji 
asfaltowej.  
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W tym punkcie Pani Małgorzata Killman – Dyrektor  Wydziału Infrastruktury 
poinformowała, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego 
rozeznania rynkowego poprzez zapytanie ofertowe dotyczące: „Dostawy 
emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych dróg powiatowych”, zostało 
wysłane do 6 dostawców. Do dnia 02.03.2015 roku tj. terminu składania ofert 
cenowych wpłynęły 3 oferty: 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma OLAN Południe Sp. z o. o. z siedzibą 
33-200 Dąbrowa Tarnowska , ul. Szkolna 6 w cenie ofertowej 104.525,40 zł. 
brutto  za wykonanie dostaw  objętych zamówieniem. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidacje 3 piaskarek.  
 
Ad. 4 Wyrażenie zgody na wydzielenie części działki z działki nr 3/31 przy ul. 
Opoczyńskiej z przeznaczeniem do sprzedaży. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydzielenie części działki z działki nr 3/31                
( tj. ok. 40 arów do rowu) położonej przy ul. Opoczyńskiej w Rawie 
Mazowieckiej z przeznaczeniem do sprzedaży i upoważnił Wydział Geodezji, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania procedury 
podziałowej i przetargowej.  
 
Ad. 5 Informacja o ogłoszeniu  przetargu sprzedaży działki nr 3/34.  
W tym punkcie Dyrektor Stefan Goryczka poinformował, iż został 
przygotowany Wykaz nieruchomości położonej  w Rawie Mazowieckiej w 
obrębie 5  przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego. Działka położona w obrębie 5 Rawy Mazowieckiej pomiędzy     
ul. Opoczyńską, a drogą krajową S-8 Warszawa - Katowice, o powierzchni 
14169m2

 . Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od            
5 marca 2015 r. do 25 marca   2015 r. Termin składania wniosków w sprawie 
pierwszeństwa w nabyciu działki upływa po 6 tygodniach od dnia podania 
wykazu do publicznej wiadomości tj.  w dniu   16 kwietnia   2015 r. Cena 
wywoławcza wynosi 849.783 tyś. zł  (brutto). 
Zarząd Powiatu zaakceptował cenę wywoławczą nieruchomości, oraz  zapoznał 
się z przedstawioną powyżej informacją.  
 
Ad. 6 Dzierżawa działki nr 76 (stawy). 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Skierniewicach zwrócił się z prośbą 
o wydzierżawienie w celu prowadzenia łowisk wędkarskich dla członków 
Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg  Skierniewice zbiorników wodnych – 
działka nr 76 położona w Rawie Mazowieckiej (tzw. glinianki).  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dzierżawę zbiorników wodnych niezbędnych 
do zagospodarowania Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu  na okres do 3 lat , 
ustalając cenę wywoławczą w skali roku w wysokości 350 zł brutto za hektar. 
Upoważniając jednocześnie Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami do przygotowania procedury przetargowej.  
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W tym punkcie Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektorów Wydziałów 
Infrastruktury, Geodezji oraz Organizacyjnego do wyznaczenia terminu 
spotkania z Prezesem Spółki RAWIK w Rawie Mazowieckiej w kwestii 
przekazania Spółce RAWIK  sieci wodociągowo – kanalizacyjnej położonej 
przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej. 
 
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 
Andrzejowi Romańczykowi w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 
realizację projektu. 
Dyrektor Andrzej Romańczuk zwrócił się z prośbą o udzielenie pełnomocnictwa 
do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia, realizacji i 
rozliczenia wniosku projektu pn.” „ Healthy Teens, Healthy Europe"  z 
programu „Erasmus+”- akcja Key Actions 2 - Strategic Partnership.               
Zarząd Powiatu podjął w powyższej kwestii stosowną uchwałę. Uchwała Nr 
25/2015 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 8 Podjęcie uchwał w sprawie w  udzielenia pełnomocnictw Pani Jolancie 
Popłońskiej i Arkadiuszowi Woszczykowi  do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego w zakresie realizacji Projektu Animator – Moje Boisko Orlik 2012. 
Dyrektorzy Szkół Pani Jolanta Popłońska i Pan Arkadiusz Woszczyk zwrócili 
się z prośbą o udzielenie pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego w zakresie  realizacji Projektu Animator – Moje Boisko Orlik 2012. 
W szczególności do: podpisania umowy o przyznaniu dofinansowania, 
podpisania umów z Animatorami, podpisywania kwartalnych zestawień 
wypłaconych wynagrodzeń Animatorom, zatwierdzania raportów, podpisania 
raportu rocznego oraz do pozostałych czynności wynikających z podpisanych 
umów.    
Zarząd Powiatu podjął Uchwały udzielające pełnomocnictw zgodnie z 
powyższym. Uchwała Nr 26/2015 i Nr 27/2015 stanowi załączniki nr 3 i 4 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. 
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę w  sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. 
 Uchwała Nr 23/2015 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
 
 Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2015 rok. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie 
zmian planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2015 rok.  
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 24/2015, która stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu.  
 
Ad. 11  Sprawy różne. 
Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak polecił Wydziałowi 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zlecenie wyceny nieruchomości 
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położonych na działkach nr 334/3 przy ul. Kościuszki 5, oraz na działkach nr 206/7, 
206/9 i 206/14 przy ul. Tomaszowskiej 8 w Rawie Mazowieckiej, celem 
przygotowania do sprzedaży. W sprawach różnych Zarząd Powiatu podjął decyzje o 
podpisaniu umowy z Firmą Aesco Group Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (00-
815) przy ul. Siennej 86/59, na  wykonanie zlecenie usługi polegającej na: 
Wykonaniu  prac analitycznych, oraz  Wykonaniu kompleksowej usługi doradztwa 
formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie realizacji przez Powiat 
rekomendowanego rozwiązania dot. konsolidacji zobowiązań i sfinansowania 
potrzeb inwestycyjnych. Za wykonanie prac, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1.1    
umowy zostało ustalone wynagrodzenie w wysokości 9.900 zł netto + VAT 23%  
należne po przyjęciu przez Zleceniodawcę Prac analitycznych, oraz za wykonanie 
prac, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1.2 Umowy 0,4% + VAT 23% od wartości 
konsolidowanych zobowiązań i pozyskanych nowych środków, należne 
każdorazowo po otrzymaniu przez Zleceniodawcę co najmniej jednej oferty, o której 
mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1.2 Umowy. Następnie Pan Starosta Matysiak poinformował, 
iż przygotowywana jest koncepcja wykorzystania budynku  „warsztatów 
krawieckich” przy Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w 
Rawie Mazowieckiej. 
Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień  
17.03.2015 roku godz. 1400 , oraz został wstępnie ustalany termin VI Sesji Rady 
Powiatu na dzień 30 marca 2015 roku godzina 1400. 
 
Ad. 12  Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1600 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  ........................................... 
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