
 P R O T O K Ó Ł NR 38/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 8 września 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: Sławomir Stefaniak – Sekretarz 

Powiatu,  Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor 

Wydziału Infrastruktury, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej, Wiesław Miksa – Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami, Grażyna Machnika - Kierownik Oddziału Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej. 

  Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak.  

  

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3.  Zatwierdzenie wyników postępowania do 30 tyś EURO na wykonanie   

dokumentacji projektowych.  

4. Wniosek Pana Krzysztofa Bazylaka o umorzenie pozostałej kwoty odsetek z 

tytułu kosztów usunięcia pojazdu z drogi.  

5.  Wniosek Wójta Gminy Cielądz  o opinię w sprawie zaliczenia dróg będących 

własnością Gminy.   

6. Rozpatrzenie wniosku Zakładu Obsługi Energetyki z siedzibą w Zgierzu w 

sprawie wymiany słupa betonowego na działce nr 310/2 położonej w obrębie 

nr 4 miasta Rawa Mazowiecka stanowiącej własność Powiatu Rawskiego.  

7. Zatwierdzenie projektu Statutu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.  

8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej o wyrażenie zgody na 

ubieganie się o środki finansowe z Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na realizację projektu ponadnarodowego pn.” Aktywna 

szkoła – aktywny pracodawca”.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu powiatu 

rawskiego.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu rawskiego.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu 

powiatu.  

12. Wniosek Okręgowej Izby Radców Prawnych.  

13. Informacja w sprawie środków finansowych przeznaczonych na zadanie w 

ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

14. Informacja w sprawie samochodów zwróconych z Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  



15. Zatwierdzenie wyboru banku udzielającego kredyt w  wysokości 1.000.000 

zł.  

16. Sprawy różne.                                                                                                                               

17. 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 postępowania do 30 tyś EURO na wykonanie 

dokumentacji projektowych.  

W tym punkcie Pani Małgorzata Killman – Dyrektor  Wydziału Infrastruktury 

poinformowała, iż ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na wykonanie 

dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg powiatowych nr 4120 E i  4105 

E zostało  wysłane  do pięciu   wykonawców. Do dnia 07.09.2015 roku tj. 

terminu składania ofert cenowych wpłynęły 3 oferty: 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma ZROID Edward Grzegorzewski 

Piotrków Trybunalski,  ul. Łódzka 46/13  w cenie ofertowej  72262,50 zł brutto, 

za wykonanie robót objętych  zamówieniem. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania.  

Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu polecił Wydziałowi Infrastruktury 

określić jakie są koszty opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej 

budowy drogi  w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.  

 

Ad. 4 Wniosek Pana Krzysztofa Bazylaka o umorzenie pozostałej kwoty 

odsetek z tytułu kosztów usunięcia pojazdu z drogi. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Krzysztofa Bazylaka 

wyrażając zgodę na umorzenie pozostałej kwoty odsetek w wysokości 3 428,85 

zł. z tytułu kosztów usunięcia pojazdu z drogi w związku z trudną sytuacją 

materialną.  

 

Ad. 5 Wniosek Wójta Gminy Cielądz  o opinię w sprawie zaliczenia dróg 

będących własnością Gminy.   

Wójt Gminy Cielądz  zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w sprawie  

zaliczenia dróg będących własnością Gminy do kategorii dróg gminnych tj.:                 

- w m. Brzozówka           - 14,08 km, 

 -  w m. Cielądz  - 27,64 km 

 -  w m. Gortatowice   - 4,32 km,  

 -   w m. Grabic    - 3,37 km, 

 -   w m. Gułki    - 2,00 km, 

-  w m. Komorów           -12,30 km, 



- w m. Kuczyzna           - 1,52 km, 

- w m. Łaszczyn           - 8,28 km, 

- w m. Mała Wieś           - 6,56 km, 

- w m. Mroczkowice - 5,11 km, 

- w m. Niemgłowy           - 1,11 km, 

- w m. Ossowice         - 10,84 km, 

- w m. Parolice  - 2,47 km, 

- w m. Sanogoszcz           - 3,05 km, 

- w m. Sierzchowy           - 5,80 km, 

- w m. Stolniki         - 21,21 km, 

- w m. Wisówka  - 4,86 km, 

- w m. Wylezinek           - 1,97 km, 

- w m. Zuski  - 3,05 km, 

 - w m. Niemgłowy A - 1,42 km, 

- w m. Niemgłowy BC - 5,96 km, 

- w m. Sierzchowy Kol. - 9,55 km 

                                     ----------------- 

RAZEM              156,49 km 

Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię w powyższej kwestii.  

 

Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku Zakładu Obsługi Energetyki z siedzibą w Zgierzu 

w sprawie wymiany słupa betonowego na działce nr 310/2 położonej w obrębie 

nr 4 miasta Rawa Mazowiecka stanowiącej własność Powiatu Rawskiego.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie prac związanych z 

automatyzacją pracy sieci SN na słupie elektroenergetycznej linii napowietrznej 

usytuowanym na działce nr 310/2 w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, 

będącej własnością Powiatu Rawskiego. 
 

Ad. 7 Zatwierdzenie projektu Statutu Związku Powiatów Województwa 

Łódzkiego.  

Pani Grażyna Machnika - Kierownik Oddziału Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej omówiła projektu Statutu Związku Powiatów Województwa 

Łódzkiego. 

Zarząd Powiatu nie miał uwag do omawianego materiału i zatwierdził projekt 

Statutu. Ponadto przyjął projekty Uchwał Rady Powiatu w sprawie utworzenia 

Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, oraz w sprawie przyjęcia statutu 

Związku Powiatów Województwa Łódzkiego 

 

Ad. 8 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej o wyrażenie zgody na 

ubieganie się o środki finansowe z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na realizację projektu ponadnarodowego pn.” Aktywna szkoła – 

aktywny pracodawca”.  



Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 

Mazowieckiej zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie  zgody na ubieganie się o 

środki finansowe z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 

realizację projektu ponadnarodowego pn.” Aktywna szkoła – aktywny 

pracodawca”. Realizacja projektu został zaplanowana w okresie od 01.04.2016 

r. do 30.06.2018 roku. Całkowita wartość projektu 1500 000,00 zł. Wymagany 

wkład własny tj.  3% wartości projektu , natomiast  wartość wkładu własnego 

(pieniężny + niepieniężny) to kwota 45 000,00 zł.  Liczba uczestników 60 

uczniów technikum mechatronicznego.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.  

Zabierają głos w tym punkcie Dyrektor Latek poinformował, iż Dyrektor 

Solecka pismem poinformowała o wszczęciu postępowania przetargowego na 

najem pomieszczeń w budynku SPZOZ w Rawie Mazowieckiej przy ul. 

Niepodległości 8 w związku z upływem terminu wynajmu.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

powiatu rawskiego.  

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 84/2015 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu rawskiego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 85/2015, która stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu 

powiatu.  

W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2015 rok.   

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę  Nr 86/2015, która stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu.  

 

Ad. 12 Wniosek Okręgowej Izby Radców Prawnych. 

Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił wniosek Okręgowej 

Izby Radców Prawnych , w którym to Izba zwraca się z prośbą o podanie 

informacji o planowanych miejscach usytuowania punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej przypadających do obsługi przez radców prawnych i 

adwokatów oraz przewidywanych, przez Powiat harmonogramach ich 

funkcjonowania, wskazując dni i godziny zarówno określonych samodzielnie , 

jak również ustalonych z gminami.  

Zarząd Powiatu wskazał dwa miejsca usytuowania punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej tj.: jeden w Rawie Mazowieckiej oraz drugi w Białej Rawskiej. 

 



 

Ad. 13  Informacja w sprawie środków finansowych przeznaczonych na zadanie 

w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

W tym punkcie Sekretarz Stefaniak poinformował, iż na zadanie pn. ”Radosne 

Święto” w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały 

przeznaczone środki finansowe w wysokości 5000 zł.   

 

Ad. 14 Informacja w sprawie samochodów zwróconych z Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

Zarząd Powiatu podjął decyzje o sprzedaży samochodu osobowego Daewoo 

Lanos nr rej. ERW S 592 , natomiast co do kwestii karetki sanitarnej o nr rej. 

ERW 24WF wstrzymał się z podjęciem decyzji do kolejnego posiedzenia 

zarządu.  

 

Ad. 15 Zatwierdzenie wyboru banku udzielającego kredyt w wysokości 

1.000.000 zł.  

Sekretarz Stefaniak przedstawił informacje o wynikach przetargu 

nieograniczonego na : Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w 

wysokości 1.000.000 PLN. Wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył 

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Centrala, 96-100 Skierniewice ul. 

Reymonta 245, który zaoferował cenę brutto 131.383,60 zł. i termin 

uruchomienie kredytu 2 dni od podpisania umowy. Oferta uzyskała najwyższą 

ilość punktów, jest najkorzystniejsza oraz spełnia warunki i wymagania zawarte 

w SIWZ.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki powyższego zamówienia. 

  

Ad. 16 Sprawy różne. 

Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Krzyczkowski poinformował o 

harmonogramie obchodów Światowych Dni Turystki. W związku , iż obchody 

będą odbywać się na terenie Powiatu Rawskiego, należy poinformować 

organizacje pozarządowe  aby zaprezentowały się podczas obchodów w dniu 27 

września na terenie dworca kolejowego w Rawie Mazowieckiej.  

Kolejno w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował Członków 

Zarządu Powiatu o spisanej w dniu 2 września br. notatce służbowej na 

okoliczność przekazania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz Spółki 

RAWiK. Notatka służbowa stanowi załącznik nr 5 do protokołu.   

Ponadto w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 
15.09.2015 roku godz. 14

00
, oraz wstępny termin  Sesji Rady Powiatu 

Rawskiego na dzień 29.09.2015 r. godzina 9
00

.  

 

Ad. 17 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  

Rawski – Józef Matysiak  dokonał o godzinie 10
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  ........................................... 

 

 

 

 

 


