
P R O T O K Ó Ł NR 134/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 27 czerwca 2017 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, 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 postępowania  do 30000 EURO na dostawę emulsji 

asfaltowej do remontów cząstkowych dróg powiatowych. 

4. Pismo PGE Dystrybucja S.A. w sprawie ustanowienie służebności przesyłu 

w pasie kolei wąskotorowej.  

5. Informacja w sprawie wyjaśnień dotyczących wykonania budżetu za 2016 

rok.  

6.  Sprawy różne.                                                                                                             

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 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 30000 EURO na dostawę 

emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych dróg powiatowych. 

W tym punkcie Dyrektor Wydziału Infrastruktury Pani Małgorzata Killman 

poinformowała, iż na  dostawę emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych 

dróg powiatowych, wpłynęła 1 oferta OLAN Południe Sp. z o.o. ul. Szkolna 6, 

33-200 Dąbrowa Tarnowska w cenie ofertowej brutto 41.127,51 zł. za 

wykonanie dostaw objętych zamówieniem.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania. 

 

Ad. 4 Pismo PGE Dystrybucja S.A. w sprawie ustanowienie służebności 

przesyłu w pasie kolei wąskotorowej.  



Realizując przyjęty porządek obrad Dyrektor Killman przedstawiła pismo PGE 

Dystrybucja S.A., które dotyczy wysokości stawki jednorazowej za 

ustanowienie służebności przesyłu w pasie kolei wąskotorowej tj. - działka nr 

ew. 141 w obrębie 3 miasto Rawa Mazowiecka – linia kablowa o długości 23 m,  

- działka nr ew. 134 w obrębie 8 miasto Rawa Mazowiecka – linia kablowa o 

długości 50 m. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym pismem i postanowił udzielić  

odpowiedzi PGE Dystrybucja S.A., iż istnieje możliwość opracowania 

indywidualnych operatów szacunkowych w/w działek na zlecenie Powiatu 

Rawskiego. W takim przypadku kosztami sporządzenia tych operatów obciąża 

się Inwestora.  

 

 

Ad. 5 Informacja w sprawie wyjaśnień dotyczących wykonania budżetu za 2016 

rok.  

Zabierając głos w tym punkcie Pan Starosta Józef Matysiak poinformował, iż w 

związku z  sugerowanymi przez radnych Rady Powiatu wątpliwościami w 

zakresie rzetelności sporządzonych sprawozdań finansowych tj. wskazanych w 

nich kwot zobowiązań.  W dniu 23 czerwca br. zostało skierowane  pismo do 

Wydziału Polityki Społecznej z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. 

Ponadto poproszono o przedłożenie aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu w 

opłaceniu składek na ubezpieczenia ZUS szkół i placówek.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  

 

Ad. 6 Sprawy różne. 

Zabierając głos w sprawach różnych Pani Dyrektor Killman poinformowała, iż 

koszt  przełożenia  chodnika w miejscowości Stara Wojska  to kwota  ok. 7000 

zł.  

Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 

30.06.2017 rok godzina 900.  

 

Ad. 7 Zamknięcie posiedzenia.  

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.  

 

Sporządziła: Kinga Kacprzak 

 



 

Zarząd Powiatu: 

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

 

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

 

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

 

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

 

Jarosław Kobierski Członek Zarządu  

 


