
P R O T O K Ó Ł NR 156/2017  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 03 listopada 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, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 

Polityki Społecznej,  Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami, Leszek Przybył – z-ca Dyrektora Wydziału 

Infrastruktury.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Informacja w sprawie projektu pn.” Przebudowa drogi powiatowej Nr 

4108E Wałowice – Wilkowice wraz z przebudową skrzyżowania z 

drogą powiatową, Nr 1316E(Pod Borem – Wilkowice- Raducz) w 

miejscowości Wilkowice w ramach Programu Rozwoju Gminnej i 

Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. 

4. Uzgodnienie przebiegu kabla energetycznego w pasie drogowym drogi 

powiatowej – działka nr 90/1, do zasilania budynku mieszkalnego na 

działce nr 184 i 185 we wsi Wólka Lesiewska gmina Biała Rawska                   

( zmiana trasy).  

5. Zatwierdzenie regulaminu konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w 2017 roku „Piłka siatkowa dziewcząt”.  

6. Wytypowanie członków do komisji konkursowej w celu rozpatrzenia 

ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku „Piłka siatkowa 

dziewcząt”.  

7. Przedstawienie projektu pisma do AMG Centrum Medyczne Sp. z o. o.  

w sprawie wysokości ryczałtu dla szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej na pierwszy okres kontraktowania.  

8. Przedstawienie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w 

Rawie Mazowieckiej w sprawie zajęć na basenie dla uczniów 

gimnazjum.  

9. Wyrażenie zgody na wykonanie odbioru przez Geodetę Powiatowego 

usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru nad pracą 



pn. ”Utworzenie , uruchomienie i wdrożenie inicjalnej bazy danych 

Powiatowego Zasobu geodezyjnego i Kartograficznego obejmującej 

Powiat Rawski”.  

10. Sprzedaż działki w Białej Rawskiej Gminie Biała Rawska.  

11. Użyczenie lokalu na rzecz Młodzieżowego Centrum Kariery.  

12. Wyrażenie zgody na uruchomienie procedury zakupu materiałów 

biurowych na 2018 rok.  

13. Rozpatrzenie wniosków o nienaliczanie opłat za co za miesiąc 

październik br.  

14. Sprawy różne.  

15.  Zamknięcie posiedzenia. 

      

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 900 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 Informacja w sprawie projektu pn.” Przebudowa drogi powiatowej Nr 

4108E Wałowice – Wilkowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą 

powiatową, Nr 1316E (Pod Borem – Wilkowice - Raducz) w miejscowości 

Wilkowice w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019. 

Zabierając głos w tym punkcie Dyrektor Leszek Przybył poinformował ,iż 

wpłynęło pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, iż wniosek o 

dofinansowanie zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej Nr 4108E 

Wałowice – Wilkowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową, 

Nr 1316E (Pod Borem – Wilkowice - Raducz) w miejscowości Wilkowice, 

złożony przez Powiat Rawski w ramach Programu rozwoju gminnej i 

powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, został odrzucony.  

Po zapoznaniu się z przedstawioną informacją, Zarząd Powiatu stanął na 

stanowisku odwołania się od decyzji w sprawie odrzucenia wniosku i wniósł w 

związku z tym zastrzeżenia.   

 

 

Ad. 4 Uzgodnienie przebiegu kabla energetycznego w pasie drogowym drogi 

powiatowej – działka nr 90/1, do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 

184 i 185 we wsi Wólka Lesiewska gmina Biała Rawska ( zmiana trasy).  

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił powyższą lokalizację. 

 



Ad. 5 Zatwierdzenie regulaminu konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w 2017 roku „Piłka siatkowa dziewcząt”.  

Zarząd Powiatu zatwierdził regulamin konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w 2017 roku „Piłka siatkowa dziewcząt”.  

 

Ad. 6 Wytypowanie członków do komisji konkursowej w celu rozpatrzenia ofert 

na realizację zadania publicznego w 2017 roku „Piłka siatkowa dziewcząt”. 

Zarząd Powiatu wytypował do prac w komisji: Pana Jarosława Kobierskiego – 

jako przedstawiciela Zarządu Powiatu Rawskiego – przewodniczącego komisji, 

Pana Tadeusza Damaza – przedstawiciela Zarządu Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rawie Mazowieckiej – członek komisji, 

Pana Sławomira Stefaniak – przedstawiciela Stowarzyszenia Wychowanków 

Gimnazjów i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii  Skłodowskiej – Curie w 

Rawie Mazowieckiej - członek komisji, Panią Elżbietę Jasnowską – 

przedstawiciela  Stowarzyszenia Rawskiego Uniwersytetu III wieku w Rawie 

Mazowieckiej – członek komisji, oraz Panią Grażynę Walewską i Pana Dariusza 

Zakonnika – członków komisji.  

 

Ad. 7 Przedstawienie projektu pisma do AMG Centrum Medyczne Sp. z o. o.  w 

sprawie wysokości ryczałtu dla szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej na 

pierwszy okres kontraktowania.  

W tym punkcie Zarząd Powiatu zapoznał się oraz zaakceptował treść 

wystąpienia do spółki AMG Centrum Medyczne w sprawie wysokości ryczałtu 

dla szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej na pierwszy okres 

kontraktowania.  Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 8 Przedstawienie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rawie 

Mazowieckiej w sprawie zajęć na basenie dla uczniów gimnazjum.  

Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił 

wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej w 

sprawie zajęć na basenie dla uczniów gimnazjum.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uczestnictwo uczniów gimnazjów na zajęciach 

szkolnych na  basenie od nowego semestru szkolnego tj. od stycznia 2018 rok.  

Ponadto w tym punkcie Dyrektor Latek poinformował, iż prowadzone jest 

postępowanie nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Brzezinach. 

 

Ad. 9 Wyrażenie zgody na wykonanie odbioru przez Geodetę Powiatowego 

usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru nad pracą pn. 

”Utworzenie, uruchomienie i wdrożenie inicjalnej bazy danych Powiatowego 

Zasobu geodezyjnego i Kartograficznego obejmującej Powiat Rawski”.  



Zarząd Powiatu upoważnił Pana Stefana Goryczkę – Geodetę Powiatowego do 

odbioru usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru nad pracą 

pn. ”Utworzenie, uruchomienie i wdrożenie inicjalnej bazy danych 

Powiatowego Zasobu geodezyjnego i Kartograficznego obejmującej Powiat 

Rawski”.  

 

Ad. 10 Sprzedaż działki będącej własnością Powiatu Rawskiego dla Gminy 

Biała Rawska.  

Zarząd Powiatu podtrzymał swoje stanowisko w sprawie sprzedaży Gminie 

Biała Rawska działki  o nr: 254/9, 254/10, 253/14, położonej w Białej Rawskiej 

obręb nr 2,  w formie bezprzetargowej za kwotę wykazaną w opracowanym 

operacie tj. 124.000,00 zł. netto  + VAT.  

                                                                              

Ad. 11 Użyczenie lokalu na rzecz Młodzieżowego Centrum Kariery.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na użyczenie lokalu na rzecz Młodzieżowego 

Centrum Kariery do końca I kwartału 2018 roku, z ewentualną możliwością 

przedłużenia umowy.  

Zabierając głos w tym punkcie Pan Starosta Krzyczkowski polecił rozważyć 

możliwości sprzedaży budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Tomaszowskiej 

8 z ewentualną możliwością dostosowania pomieszczeń przy ul. Kościuszki 5 

celem przeniesienia Wydziałów z ul. Tomaszowskiej 8 i  Powiatowego Urzędu 

Pracy do tegoż budynku.  

 

Ad. 12 Wyrażenie zgody na uruchomienie procedury zakupu materiałów 

biurowych na 2018 rok.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym.  

 

Ad. 13 Rozpatrzenie wniosków o nienaliczanie opłat za centralne ogrzewanie za 

miesiąc październik br.  

Zarząd Powiatu podjął decyzje o nienaliczeniu opłat związanych  z centralnym 

ogrzewaniem  w miesiąc październiku br. , w związku  z trwającymi w miesiącu 

październiku br. pracami związanymi z instalacją pieców gazowych w 

budynkach  Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 1 oraz Kościuszki 5.  

 

 

Ad. 14 Sprawy różne.    

Zabierając głos w sprawach różnych  Starosta Matysiak poinformował iż 

uczestniczył wraz z Dyrektorem Andrzejem Latkiem w spotkaniu z Dyrekcją 

Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, przy obecności 

Prokurenta Jacka Nowakowskiego oraz Dyrektora Jacka Muca. Tematem 

spotkania było  wyjaśnienie kwestii związanej z wysokością kontraktu dla 

Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej na IV kwartał 2017 roku.  



W sprawach różnych ustalono również termin  posiedzenia Zarządu na dzień 

07.11.2017 r. na godzinę 1400.  

 

Ad. 15 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 1030 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          ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 


