
P R O T O K Ó Ł NR 20/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 28 kwietnia 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: Marzena Pakuła – Skarbnik 

Powiatu,  Maria Charążka – Przewodnicząca Rady,  Andrzej Latek – Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej, 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. Zatwierdzenie wyników zamówienia do 30 tyś EURO na odnowienie      

oznakowania poziomego na drogach powiatowych. 

4.  Opinia w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg wewnętrznych 

zarządzanych przez Wójta Gminy Rawa Mazowiecka.  

5.  Wystąpienie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka o użyczenie części działek o 

numerach ew. 299 położonych w obrębie 1 Rawa Mazowiecka oraz 259 

położonej w obrębie 4 Rawa Mazowiecka, celem ustawienia 2 wiat 

przystankowych.  

6.  Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej o 

środki finansowe na remont doraźny budynku internatu oraz na opracowanie 

projektu technicznego remontu sali gimnastycznej ( instalacja elektryczna, 

oświetlenie , tynki). 

7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława 

Reymonta w Rawie Mazowieckiej o środki finansowe na zakończenie 

remontu pomieszczeń sanitarnych w internacie szkoły i wymianę instalacji 

wodociągowej w budynku starej szkoły. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2015 rok. 

10. Sprawy różne.                                                                                                                                 

11. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 13
00 

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 odnowienie      

oznakowania poziomego na drogach powiatowych. 



 

W tym punkcie Pani Małgorzata Killman – Dyrektor  Wydziału Infrastruktury 

poinformowała, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego 

rozeznania rynkowego poprzez zapytanie ofertowe dotyczące: „Odnowienie 

istniejącego oznakowania poziomego dróg powiatowych”, wpłynęły 3 oferty. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – 

Mostowych Sp. z. o. o  97-300 Piotrków Trybunalski , ul. Południowa 17/19 w 

cenie ofertowej 17.977,68 zł. brutto  za wykonanie robót  objętych 

zamówieniem. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki powyższego zamówienia. 

 

Ad. 4 Opinia w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg 

wewnętrznych zarządzanych przez Wójta Gminy Rawa Mazowiecka.  

Materiał w tym zakresie przedstawiła Pani Dyrektor Killman. Po zreferowaniu 

zagadnienia, Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinie w sprawie zaliczenia do 

kategorii  dróg gminnych ciągów dróg wewnętrznych w gminie Rawa 

Mazowiecka tj.: 

- Nowy Kurzeszyn (k/SKR)                                    -   o długości 0,400 km, 

- Pukinin (prawa strona)                                          -   o długości 2,490 km, 

- Pukinin (do dr. gminnej)                                       -   o długości 1,630 km, 

- Niwna (Sucha)                                                      -   o długości 1,700 km, 

- Podlas                                                                   -   o długości 2,110 km, 

- Przewodowice                                                      -   o długości 0,135 km, 

- Wałowice                                                             -   o długości 3,040 km, 

- Konopnica                                                            -  o długości 0,500 km, 

- Chrusty (Nowe) – ul. Leśna –                             -   o długości 2,960 km, 

gr. miasta Rawa Mazowiecka  

- Byszewie                                                             -   o długości 0,310 km,  

- Konopnica – gr. miasta Rawa Mazowiecka        -  o długości 1,500 km,  

 

Ad. 5 Wystąpienie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka o użyczenie części 

działek o numerach ew. 299 położonych w obrębie 1 Rawa Mazowiecka oraz 

259 położonej w obrębie 4 Rawa Mazowiecka, celem ustawienia 2 wiat 

przystankowych.  

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka wystąpił z wnioskiem o  użyczenie części 

działek o numerach ew. 299 położonych w obrębie 1 Rawa Mazowiecka oraz 

259 położonej w obrębie 4 Rawa Mazowiecka, celem zamontowania na 

powierzchni 4,32 m 
2
 dwóch wiat przystankowych. W zamian zobowiązują się 

do naprawy płyt chodnikowych na odcinku okalającym miejsce projektowanego 

montażu wiaty w ul. Kolejowej.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie części w/w działek.  



 

 

Ad. 6 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 

Rawskiej o środki finansowe na remont doraźny budynku internatu oraz na 

opracowanie projektu technicznego remontu sali gimnastycznej ( instalacja 

elektryczna, oświetlenie , tynki). 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej zwróciła się z 

wnioskiem o środki finansowe w wysokości 15 000 zł. na remonty bieżące 

budynku internatu ( odpadający tynk, oraz zły stan techniczny rynien i dachu), 

oraz kwoty 2000 zł. na opracowanie projektu modernizacji oświetlenia sali 

gimnastycznej. 

Zarząd Powiatu przeznaczył środki w wysokości 2000 zł. z przeznaczeniem na 

opracowanie projektu technicznego oświetlenia, oraz podjął decyzje o ustaleniu  

kosztów docieplenia dachu i ścian w budynku internatu w Białej Rawskiej.  

 

Ad. 7 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława 

Reymonta w Rawie Mazowieckiej o środki finansowe na zakończenie remontu 

pomieszczeń sanitarnych w internacie szkoły i wymianę instalacji 

wodociągowej w budynku starej szkoły. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej zwrócił się z wnioskiem o środki finansowe na zakończenie 

remontu pomieszczeń sanitarnych w internacie szkoły i wymianę instalacji 

wodociągowej w budynku starej szkoły. Koszt remontu jak wynika z kosztorysu 

to kwota  33 409,84 zł. brutto.  

Zarząd Powiatu polecił szczegółowe przeanalizowanie kosztorysu.  

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 46/2015 w sprawie zmian w 

budżecie powiatu , która stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2015 rok.  

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2015 rok. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę  w powyższej sprawie. Uchwała 

Nr 47/2015 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 10 Sprawy różne. 

W sprawach różnych zostały poruszone kwestie remontów dróg powiatowych. 

Następnie w sprawach różnych Zarząd Powiatu polecił sporządzenie operatu 

szacunkowego, ustalającego wartość rynkową zabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Rawskiego (bez uwzględnienia prawa 

użytkowania lokali ) położonych przy ul. Niepodległości 8 w Rawie 

Mazowieckiej  oznaczonej nr działek 387/1, 387/2.  

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 08.05.2015 

roku godz. 8
30

 , oraz Sesji Rady Powiatu Rawskiego na dzień 29.05.2015 roku 

godz.12
00

. 

 



Ad. 11 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 

Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 14
30

 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  ........................................... 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


