
P R O T O K Ó Ł NR 37/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 25 sierpnia 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, Małgorzata Killman – Dyrektor 

Wydziału Infrastruktury,  Leszek Przybył – Z –ca Dyrektora 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 świadczenie usługi 

usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatu rawskiego na 

podstawie art. 130a ustawy  Prawo o ruchu drogowym. 

4. Wniosek Burmistrza Rawy Mazowieckiej o przekwalifikowanie dróg 

powiatowych w Rawie Mazowieckiej i zaliczenie ich do kategorii dróg 

gminnych . 

5.  Umowa w sprawie pomocy sprzedaży nieruchomości.   

6. Sprawy różne.                                                                                                                               

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 11
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 przetargu nieograniczonego na świadczenie 

usługi usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatu rawskiego 

na podstawie art. 130a ustawy  Prawo o ruchu drogowym. 

Pan Leszek Przybył – Z-ca Dyrektora wydziału Infrastruktury poinformował, iż 

w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi 

usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatu rawskiego na 

podstawie art. 130a ustawy  Prawo o ruchu drogowym, wpłynęła 1 oferta Firmy 

Pomoc Drogowa Zbigniew Popłoński Osada Dolna 23, 96-200 Rawa 

Mazowiecka. Oferta opiewa na kwotę 49.59,00 zł, termin realizacji usługi od 



dnia podpisania umowy tj. 2.09.2015 roku do 20.08. 2017 roku. Fakturowanie 

co miesiąc w/g  ilości faktycznie wykonanych usług tj. usuniętych z drogi 

pojazdów. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki przetargu.  

 

Ad. 4 Wniosek Burmistrza Rawy Mazowieckiej o przekwalifikowanie dróg 

powiatowych w Rawie Mazowieckiej i zaliczenie ich do kategorii dróg 

gminnych . 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zwrócił się z wnioskiem o 

przekwalifikowanie dróg powiatowych w Rawie Mazowieckiej i zaliczenie ich 

do kategorii dróg gminnych tj.: 

- droga powiatowa nr 4100E ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

- droga powiatowa nr 4100E Plac Wolności, 

- droga powiatowa nr 4100E ul. Kościuszki na odcinku od Placu Wolności do 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 4152E ul. Faworna, 

- droga powiatowa nr 4110E ul. Kolejowa. 

Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Infrastruktury do podjęcia działań 

zmierzających  do  pozbawienia tych ulic kategorii drogi powiatowej.  

 

Ad. 5 Umowa w sprawie pomocy sprzedaży nieruchomości.   

Zarząd Powiatu wyraził zgodę  na podpisanie aneksu do umowy w sprawie 

pomocy prawnej w  przygotowaniu i przeprowadzeniu  procedury  sprzedaży 

nieruchomości, w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego polegającego na 

sprzedaży, wydzierżawieniu i odsprzedaży. W § 1 umowy po ustępie 5 dodaje 

się ustęp 6 o następującej treści : 

„6. 1) opracowanie dokumentacji przetargowej w tym ogłoszenia o przetargu 

wraz z załącznikami i wyciągiem z ogłoszenia z uwzględnieniem zapisów 

dokumentacji umownej, o której mowa w § 1 ust. 2  umowy; 

2) uczestnictwo, jako konsultant w postępowaniu przetargowym; 

3)  uczestnictwo w 3 naradach związanych z przedmiotem umowy, 

organizowanych przez Zleceniodawcę.” Z tytułu wykonania czynności 

opisanych w §1 Aneksu, Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić 

Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości  20% wynagrodzenia określonego 

w § 4 Umowy. 

 

Ad. 6 Sprawy różne. 

W sprawach różnych Zarząd Powiatu przyjął informacje:  

- o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku, 

- o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego 

na lata 2015 – 2030 za I półrocze 2015 roku, 

- o dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu 

Rawskiego z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy -  



Ordynacja podatkowa, udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych należności w 

okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku, 

- o przebiegu wykonania planów finansowych SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej 

oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej za I półrocze 

2015 roku. 

Zabierając głos w  tym punkcie Radny Kobierski poruszył kwestie wycinki 

gałęzi przy drodze Kurzeszyn – Rossocha. Również w sprawach różnych 

ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 1.09.2015 roku godz. 14
00

, oraz 

wstępny termin  Sesji Rady Powiatu Rawskiego na dzień 23.09.2015 r. godzina 

10
00

.  

 

Ad. 7 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  

Rawski – Józef Matysiak  dokonał o godzinie 14
00

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

 

 

 

 


