
P R O T O K Ó Ł NR 22/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 8 maja 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, 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 przetargu nieograniczonego na realizacje zadnia 

pn.” Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez 

przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim”. 

4. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie uregulowania należności za 

wybudowanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. 

Targowej w Rawie Mazowieckiej.  

5.  Wystąpienie do Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej w sprawie 

sprzedaży zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,1291 ha położonej w 

Rawie Mazowieckiej przy ul. Krakowskiej przez Tadeusza Gacparskiego. 

 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w 

imieniu Powiatu Rawskiego.  

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2015 rok.  

9. Sprawy różne.                                                                                                                                 

10. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 8
30 

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 realizacje zadnia 

pn.” Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez 

przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim”. 
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Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła 

informacje o wynikach przetargu nieograniczonego na realizacje zadnia pn.                

” Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez 

przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim”. Wpłynęło 7 

ofert. Jedną ofertę odrzucono na  podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. 

poz. 907  wraz z późn. zm.).  

Wybrano ofertę  nr 3  Przedsiębiorstwa  Robót Drogowo-Mostowych Spółka               

z  o.o  97-300 Piotrków  Trybunalski ul. Południowa 17/19,   w cenie ofertowej   

3 004 318,59  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 wyniki powyższego zamówienia. 

 

Ad. 4 Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie uregulowania należności za 

wybudowanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Targowej 

w Rawie Mazowieckiej.  

Zarząd Powiatu Rawskiego nie wyraża zgody na płatność  należności w kwocie  

220.191,21 złotych w 10 ratach, zgodnie z propozycją i warunkami zawartymi w 

piśmie Spółki RAWIK z dnia 9 kwietnia 2015 roku. Odcinki sieci - 

wodociągowej oraz kanalizacyjnej, wybudowane zostały zgodnie z uzyskanymi 

warunkami technicznymi przyłączenia, dostawy wody i odbioru ścieków, co 

potwierdzone zostało protokołami ich komisyjnego odbioru. Legitymacją do 

dochodzenia roszczenia przewidzianego w art. 49 Kodeksu Cywilnego, w 

zakresie zwrotu poniesionych kosztów za wykonane odcinki sieci jest ich 

fizyczne połączenie z istniejącymi sieciami. Należność wynika bezpośrednio z 

poniesionych kosztów i dotychczasowe ustalenia w sprawie nie przewidywały 

jej płatności w ratach.  Wobec powyższego, Zarząd Powiatu Rawskiego wzywa 

do niezwłocznego uregulowania należności za zrealizowane przedsięwzięcie.  

Ad. 5 Wystąpienie do Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej w sprawie 

sprzedaży zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,1291 ha położonej w 

Rawie Mazowieckiej przy ul. Krakowskiej przez Tadeusza Gacparskiego. 

Zarząd Powiatu podjął decyzje o wystąpieniu z pismem do Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Rawie Mazowieckiej o sprawdzenie wartości transakcji 

wynikającej z aktu notarialnego Rep. A nr 2628/2015, dotyczącym sprzedaży 

pomiędzy Tadeuszem Gacparskim  a Tadeuszem i Elżbietą Dobrowolskimi 

zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,1291 ha, położonej w Rawie 

Mazowieckiej przy ul. Krakowskiej za kwotę jedynie 155 000 zł.  

Zdaniem Powiatu cena wskazana w akcie notarialnym za zakup całej 

zabudowanej nieruchomości obejmuje jedynie wartość samych gruntów, 

natomiast nie obejmuje ceny budynków, które zostały oszacowane na kwotę 

ponad 200 000 zł. Celowe jest ustalenie jej wartości rynkowej, ponieważ w 
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najbliższym czasie Powiat Rawski, zamierza wytoczyć Tadeuszowi 

Gacparskiemu sprawę sądową o zwrot nakładów na nieruchomości będącej 

przedmiotem sprzedaży, a wskazana w akcie własności wartość nieruchomości 

może zostać wykorzystana na niekorzyść Powiatu. 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 

w imieniu Powiatu Rawskiego.  

Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu omówił projekt uchwały w sprawie 

upoważnienia  dla Pana Marian Krzyczkowskiego – Wicestarosty, Jarosława 

Kobierskiego – Członka Zarządu , oraz Tadeusza Damaza - Członka Zarządu  

do podpisywania wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniem o 

udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.                 

”Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez 

przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim”. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyższej kwestii. Uchwała Nr 50/2015 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 49/2015, która stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 8  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 51/2015 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 9 Sprawy różne 

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 20.05.2015 

roku godz. 14
00

 .  

 

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 10
00

 zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu. 
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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  ........................................... 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


