
P R O T O K Ó Ł NR 106/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 20 grudnia 2016 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 Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Marzena Pakuła – 

Skarbnik Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, 

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. Uzgodnienie lokalizacji i wydanie warunków technicznych dla przyłączenia 

do sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej 4110E- ul. 

Targowa w Rawie Mazowieckiej (działka nr ew.313/1).  

4. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci wodociągowej w działkach nr 

Ew. 79/1, 79/2, 56, 306, 289 obręb Regnów, stanowiące pasy drogowe dróg 

powiatowych nr4118E, 4306E i 4120E.   

5.  Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowanie do 30 tyś EURO na 

zakup masy na zimno do remontów cząstkowych dróg powiatowych w ilości 

75 ton, szacowany koszt 35000 zł.  

6. Zatwierdzenie wyniku postępowania na wyłonienie podmiotu do świadczenia 

usług medycznych polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz 

wystawieniu karty zgonu, osobom zmarłym na terenie Powiatu Rawskiego.  

7. Zatwierdzenie harmonogramu dyżurów aptek na miesiące styczeń i luty 2017 

roku.  

8. Zatwierdzenie wyniku przetargu na sprzedaż samochodów.  

9.  Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 

30 tyś EURO z zakresu zadań rządowych dotyczącego zlecenia wykonania 

operatu szacunkowego ustalającego wartość użytkowani wieczystego 

nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. 

Browarnej (dz. nr 221/2 i 220/4 w obrębie nr 4, w związku z wnioskiem 

aktualnego użytkownika wieczystego nieruchomości o sprzedaży tego prawa.  

10. Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 

30 tyś EURO na prace serwisowe i administrowanie systemami 

komputerowymi obsługujących państwowy zasób geodezyjny i ewidencje 

gruntów i budynków.  

11. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w  budżecie powiatu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok. 

13.  Sprawy różne.                                                                                                             

14. Zamknięcie posiedzenia. 



 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1200 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 Uzgodnienie lokalizacji i wydanie warunków technicznych dla 

przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej 4110E- 

ul. Targowa w Rawie Mazowieckiej (działka nr ew.313/1).  

Pani Dyrektor Killman poinformowała, iż wnioskodawcą i inwestorem jest 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. Urządzenie ma służyć odprowadzaniu 

wód opadowych z terenu Szkoły Podstawowej nr 2 położonej przy ul. Miłej, tj. z 

budynku , w którym siedzibę mają Warsztaty Terapii Zajęciowej i Świetlica 

Środowiskowa ( pow. dachu 970m2 ) oraz utwardzenie placu szkoły (1200m2) . 

Planowana długość urządzenia w pasie drogi powiatowej to około 15,00m.  

Zarząd Powiatu skierował powyższy wniosek do analizy przez Wydział 

Infrastruktury.  

 

Ad. 4 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci wodociągowej w działkach nr 

ew. 79/1, 79/2, 56, 306, 289 obręb Regnów, stanowiące pasy drogowe dróg 

powiatowych nr4118E, 4306E i 4120E.  Wnioskodawca Gmina Regnów.  

Zarząd Powiatu zwrócił się o wyjaśnienie do Wójta Gminy Regnów w kwestii 

szczegółowego przebiegu projektowanej sieci wodociągowej. 

 

Ad. 5 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowanie do 30 tyś EURO na 

zakup masy na zimno do remontów cząstkowych dróg powiatowych w ilości 75 

ton, szacowany koszt 35000 zł.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania zgodnie z 

powyższym.  

 

Ad. 6 Zatwierdzenie wyniku postępowania na wyłonienie podmiotu do 

świadczenia usług medycznych polegających na stwierdzeniu zgonu i jego 

przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu, osobom zmarłym na terenie Powiatu 

Rawskiego.  

Zarząd Powiatu dokonał wyboru oferty Pana Sebastiana Krześniaka, lekarza 

medycyny, właściciela firmy Hibinimus z siedzibą Jakubów 15, 05-610 

Goszczyn. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych 

polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu kart 

zgonu , osobom zmarłym na terenie Powiatu Rawskiego za kwotę 450,00 zł. 

brutto na którą składa się dojazd, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz 

wystawieniu kart zgonu .  

 

 



 

Ad. 7 Zatwierdzenie harmonogramu dyżurów aptek na miesiące styczeń i luty 

2017 roku.  

Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogramu dyżurów pracy  aptek na miesiące 

styczeń i luty 2017 roku. Harmonogram stanowi załącznik nr 2 i 3 do protokołu.  

Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 268/2013 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 21 maja 2013 roku w 

sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Uchwała Nr 260/2016 stanowi załącznik nr 

4 do protokołu.  

  

Ad. 8 Zatwierdzenie wyniku przetargu na sprzedaż samochodów.  

Pan Sławomir Stefaniak poinformował o wyniku przetargu na sprzedaż 

samochodów tj.: 

 1). samochód  marki Daewoo Lanos nr rej. ERW S592,  wpłynęła jedna oferta.  

Po zapoznaniu się z ofertą Komisja Przetargowa nie zakwalifikowała oferty do 

części niejawnej, gdyż oferta nie spełniała wymogów formalnych i nie została 

zabezpieczona kwota wadium. Przetarg został zamknięty bez wyłonienia oferty 

2). samochód marki Opel Astra nr rej. ERW F333  brak ofert.  
 

Zarząd Powiatu zdecydował o złomowaniu w/w pojazdów.  

 

Ad. 9 Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

poniżej 30 tyś EURO z zakresu zadań rządowych dotyczącego zlecenia 

wykonania operatu szacunkowego ustalającego wartość użytkowani 

wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Rawie Mazowieckiej 

przy ul. Browarnej (dz. nr 221/2 i 220/4 w obrębie nr 4, w związku z wnioskiem 

aktualnego użytkownika wieczystego nieruchomości o sprzedaży tego prawa.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowania w trybie zapytania o 

cenę zgodnie z powyższym.  

 

Ad. 10 Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

poniżej 30 tyś EURO na prace serwisowe i administrowanie systemami 

komputerowymi obsługujących państwowy zasób geodezyjny i ewidencje 

gruntów i budynków.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowania publicznego o 

wartości poniżej 30 tyś EURO w trybie zapytania o cenę na prace serwisowe i 

administrowanie systemami komputerowymi obsługujących państwowy zasób 

geodezyjny i ewidencje gruntów i budynków.  

 

Ad. 11 Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w  budżecie powiatu. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 258/2016 w sprawie zmian w budżecie 

powiatu na 2016 rok , która stanowi załącznik nr 5 do protokołu 

 



Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Pani 

Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2016 rok. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę  w powyższej sprawie. Uchwała 

Nr 259/2016  stanowią załączniki nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 13 Sprawy różne. 

Zabierając głos w tym punkcie Starosta Matysiak poinformował o zaproszeniu 

na Koncert kolęd który odbędzie się w dniu 01.01.2017 roku w kościele 

PWNMP w Rawie Mazowieckiej o godzinie 1730.  Również w sprawach 

różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 30.12.2016 rok godzina 

1300.  

 

Ad. 14 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  

Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1400 zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu. 

 

 

W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  

 

Sporządził: Kinga Kacprzak 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 

 

Marian Krzyczkowski Wicestarosta  ............................................. 

 

Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 

 

Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 

 

Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


