
P R O T O K Ó Ł NR 148/2017  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 04 września 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: Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, 

Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor 

Wydziału Infrastruktury, Andrzej  Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej, Urszula Przerwa – Kierownik Wydziału Zdrowia i Spraw 

Obywatelskich, Anna Solecka – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Zatwierdzenie rozstrzygnięcia zamówienia  na zadanie pn. Świadczenie 

usługi usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatu 

rawskiego” na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – 

prawo o ruchu drogowym, przeprowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego, zamówienie do 30 000 euro.  

4. Uzgodnienie w zakresie lokalizacji telekomunikacyjnego rurociągu 

kablowego wraz z przyłączami w pasach dróg powiatowych nr 4110E 

Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły, 4153E Soszyce-(Podkonice), 4331E 

(Łochów) – zarzecze. Powyższa infrastruktura projektowana jest w 

ramach projektu „Zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego 

internetu w wybranych miejscowościach Powiatu rawskiego”.  

5. Podjęcie działań prawnych w celu wydzielenia działek  nr 510/1, 268/2, 

należących obecnie do GDDKiA, działek zajętych pod drogę powiatową 

nr 4112E Konopnica – Rawa Mazowiecka.  

     6. Wyznaczenie terminu odbioru robót zadania pn.”Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) – Lesiew na odcinku Sierzchowy – 

Sanogoszcz.  

     7. Projekt Uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmian w budżecie powiatu.  

         8. Zastrzeżenie do protokołu kontroli RIO. 

    9.  Odpowiedz do protokołu na zastrzeżenia CBA.  

     10.Udzielenie Pełnomocnictwa dla Pana Radosława Kaźmierczaka 

upoważniającego do podpisania umowy oraz wykonywania innych 

czynności niezbędnych do realizacji zadań związanych z realizacją 



projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry 

kształcenia zawodowego”  realizowanego w ramach POWER.  

     11. Sprawy różne.                                                                                                             

     12. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 

      

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1500 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 rozstrzygnięcia zamówienia  na zadanie pn. Świadczenie 

usługi usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatu rawskiego” 

na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu 

drogowym, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zamówienie do 

30 000 euro.  

W tym punkcie Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury 

przedstawiła informacje z  rozstrzygnięcia zamówienia  na zadanie pn. 

„Świadczenie usługi usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg 

powiatu rawskiego”, na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku 

– prawo o ruchu drogowym, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, 

zamówienie do 30 000 euro. Zapytanie ofertowe wysłane zostało do 2 

wykonawców. Do dnia 30.08.2017 roku do godziny 1200 tj. terminu składnia 

ofert cenowych wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła 

Firma Pomoc Drogowa – Zbigniew Popłoński , ul. Osada Dolna 23, 96-200 

Rawa Mazowiecka – w cenie ofertowej 51 860,00 zł. brutto.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wybór powyższej oferty.  

 

Ad. 4 Uzgodnienie w zakresie lokalizacji telekomunikacyjnego rurociągu 

kablowego wraz z przyłączami w pasach dróg powiatowych nr 4110E Rawa 

Mazowiecka – Dziurdzioły, 4153E Soszyce-(Podkonice), 4331E (Łochów) – 

zarzecze. Powyższa infrastruktura projektowana jest w ramach projektu 

„Zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego internetu w wybranych 

miejscowościach Powiatu rawskiego”.  

Zarząd Powiatu uzgodnił powyższą lokalizację.  

Zabierając głos w tym punkcie Starosta Matysiak poinformował, iż wpłynął 

wniosek Firmy ITV MEDIA Sp. z o o. z Łowicza w sprawie obniżenia opłaty za 

zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń. Zaproponowano odbycie  

spotkania z firmą w tej sprawie. 



 

Ad. 5 Podjęcie działań prawnych w celu wydzielenia działek  nr 510/1, 268/2, 

należących obecnie do GDDKiA, działek zajętych pod drogę powiatową nr 

4112E Konopnica – Rawa Mazowiecka.  

Rozpatrzenie tego punktu Zarząd Powiatu przełożył na jedno z kolejnych 

posiedzeń zarządu po odbyciu spotkania z Wójtem Gminy Rawa Mazowiecka w 

powyższej sprawie.  

 

Ad. 6 Wyznaczenie terminu odbioru robót zadania pn.”Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) – Lesiew na odcinku Sierzchowy – 

Sanogoszcz.  

Zarząd Powiatu zdecydował, iż w dniu 15.09.2017 roku o godzinie 1300 zostanie 

dokonany powyższy odbiór robót.  

 

Ad. 7 Projekt Uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmian w budżecie powiatu.  

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie 

zmian w budżecie.  

Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt Uchwały Rady Powiatu. 

 

Ad. 8 Zastrzeżenie do protokołu kontroli RIO.  

W tym punkcie Pani Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła zastrzeżenie do 

protokołu kontroli RIO, które stanowią załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Ad. 9 Zatwierdzenie wyboru Firmy na świadczenie pomocy prawnej na rzecz 

Starostwa Powiatowego.  

Zabierając głos w tym punkcie Pani Urszula Przerwa - Kierownik Wydziału 

Zdrowia i Spraw Obywatelskich poinformowała, iż wyniku zaproszenia do 

złożenia ofert na świadczenie pomocy prawnej na rzecz Starostwa 

Powiatowego, wpłynęły 2 oferty: 

1). Kancelaria Adwokacka Marek Śniegucki Łódź , proponowana stawka 

godzinowa 250 zł. netto za godzinę; 

2). Kancelaria Adwokacka Agnieszka Galińska  Łódź , proponowana stawka 

godzinowa 300 zł. netto za godzinę. 

Zarząd Powiatu dokonał wyboru Kancelarii Adwokackiej Pana Marka 

Śnieguckiego Łódź ,z  proponowaną stawką godzinową 250 zł. netto za godzinę.  

 

Ad. 9 Odpowiedz do protokołu na zastrzeżenia CBA.  

Zabierając głos w tym punkcie Starosta Matysiak i Dyrektor Andrzej Latek  

przestawili projekt pisma w sprawie  zastrzeżeń do protokołu CBA.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przestawionym materiałem.  

 

Ad. 10. Udzielenie Pełnomocnictwa dla Pana Radosława Kaźmierczaka 

upoważniającego do podpisania umowy oraz wykonywania innych czynności 



niezbędnych do realizacji zadań związanych z realizacją projektu 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 

zawodowego”  realizowanego w ramach PO WER .  

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Radosławowi Kaźmierczakowi – 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w 

Rawie Mazowieckiej do złożenia wniosku o dofinansowanie i zawarcie umowy.  

 

 

Ad. 11 Sprawy różne.        

W  sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 12.09.2017 

r. na godzinę 1400.  

 

Ad. 12 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 1700 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          ............................................ 

 

 

 


