
P R O T O K Ó Ł NR 157/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 7 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: Maria Charążka – Przewodnicząca 

Rady Powiatu, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – 

Sekretarz Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, 

Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, 

Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Wyniki  postępowania do 30 tyś. Euro.  

4. Wniosek Pana Edmunda Malińskiego o wypłacenie odszkodowania  w 

związku z przejęciem przez Powiat działki nr 145 w obrębie Rokszyce . 

Działka wydzielona została pod poszerzenie drogi powiatowej nr 4120E Biała 

Rawska-Komorów z nieruchomości, której podział został dokonany na 

wniosek właściciela. 

5. Przedstawienie informacji o realizacji zadań oświatowych za rok  szkolny 

2016/2017. 

6. Uchwała Zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na realizację zadania „Piłka siatkowa dziewcząt”. 

7. Zawiadomienie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o przystąpieniu do 

sporządzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka (zmiana definicji MRj i MR). 

8. Zawiadomienie  Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka (zmiana definicji MRj i MR oraz 

dopuszczeniu zbliżenia budynków do granicy). 

9. Zawiadomienie  Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka (zmiana definicji PRZ). 

10. Zawiadomienie  Wójta Gminy Cielądz o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś 

Cielądz. 

11. Informacja o wynikach  zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś 

euro z zakresu zadań własnych w sprawie zlecenia wykonania podziału 



działki stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, położonej w obrębie nr 4 

m. Rawa Mazowiecka, oznaczonej nr 307/9. 

12. Informacja o sytuacji finansowej powiatu.  

13. Wniosek jednostek oświatowych o zwiększenie budżetu. 

14.Oferta wykonania wentylacji pomieszczeń w budynku przy ul. 

Tomaszowskiej 8. 

15. Prośba Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych. 

16.  Sprawy różne.                                                                                                             

17. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 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 Wyniki  postępowania do 30 tyś. Euro. 

Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury poinformowała iż  

w wyniku  przeprowadzonego postępowania  dotyczącego rozeznania 

rynkowego poprzez zapytanie ofertowe dot.: ” Przebudowy drogi powiatowej nr 

4129E Kaleń – Lubania na dł. 500m”, które zostały wysłane  do 6 

wykonawców. Do dnia  03.11.2017r. godz. 1300, tj. terminu składania ofert 

cenowych, wpłynęły 2 oferty.  Najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia, 

biorąc pod uwagę cenę oraz okres gwarancji, zaproponowała firma: 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 

17/19, 97-330 Piotrków Trybunalski - w cenie ofertowej 97 504,56 zł brutto.  

Kolejno w tym punkcie Pani Dyrektor Killman poinformowała iż  w wyniku  

przeprowadzonego postępowania  dotyczącego rozeznania rynkowego poprzez 

zapytanie ofertowe dot: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 

4110E Rawa Maz. – Dziurdzioły ul. Księże Domki w Rawie Mazowieckiej”, 

które zostały wysłane  do 2 wykonawców. Do dnia  31.10.2017r. godz. 1300,    tj. 

terminu składania ofert cenowych, wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejsze warunki 

realizacji zamówienia, biorąc pod uwagę cenę oraz okres gwarancji 

zaproponowała firma: P.U.H.M SOmiCAR Mariusz Podwysocki, 96-200 Rawa 

Mazowiecka, ul. Księże Domki 41- w cenie ofertowej 28 153,45 zł brutto. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wybór ofert.  

 

Ad. 4 Wniosek Pana Edmunda Malińskiego o wypłacenie odszkodowania  w 

związku z przejęciem przez Powiat działki nr 145 w obrębie Rokszyce . Działka 

wydzielona została pod poszerzenie drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska-



Komorów z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek 

właściciela. 

Pan Edmund Maliński zwrócił się z wnioskiem o wypłatę odszkodowania za 

szkody w drzewach owocowych (135 szt. wiśni), związane z  przejęciem przez 

Powiat działki nr 145 w obrębie Rokszyce. Działka wydzielona została pod 

poszerzenie drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska-Komorów z 

nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela. 

Zarząd Powiatu przychylił się do prośby Pana Malińskiego i zaproponował 

kwotę odszkodowania w wysokości 5160 zł. ( według wyceny zawartej w 

operacie szacunkowym nieruchomości gruntowej, opracowanym przez 

rzeczoznawcę majątkowego Pana Tadeusza Kryjana). Informując jednocześnie 

Pana Malińskiego , że powyższa kwota może być wypłacona bezpośrednio po 

wypłacie odszkodowania (tj. ustalonej przez Zarząd Powiatu ostatecznej kwoty 

w  wysokości 10 zł. brutto za m2 ) za przejęcie gruntów przedmiotowej działki w 

trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

 

 

Ad. 5 Przedstawienie informacji o realizacji zadań oświatowych za rok  szkolny 

2016/2017. 

Zarząd Powiatu przyjął informacje o realizacji zadań oświatowych za 

rok  szkolny 2016/2017. Informacja będzie stanowić punkt na najbliższej Sesji 

Rady Powiatu.  

 

Ad. 6 Uchwała Zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na realizację zadania „Piłka siatkowa dziewcząt”. 

W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania  komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na realizację zadania „Piłka 

siatkowa dziewcząt”. Uchwała nr 377/2017 stanowi złącznik nr 2 do protokołu.  

Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek 

Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej w sprawie 

zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie środków finansowych w 

wysokości 15.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu 

radiowozu w ramach akcji  „Sponsoring 2018”.  

 

 

Ad. 7 Zawiadomienie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o przystąpieniu do 

sporządzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

gminy Rawa Mazowiecka (zmiana definicji MRj i MR). 

W tym punkcie Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury  i 

Budownictwa poinformował o zawiadomieniu Wójta Gminy Rawa Mazowiecka 

o przystąpieniu do zmian w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka (zmiana definicji MRj i MR). 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym zawiadomieniem. 



 

 

Ad. 8 Zawiadomienie  Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

gminy Rawa Mazowiecka (zmiana definicji MRj i MR oraz dopuszczeniu 

zbliżenia budynków do granicy). 

Wójta Gminy Rawa Mazowiecka przesłał zawiadomienie o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

gminy Rawa Mazowiecka (zmiana definicji MRj i MR oraz dopuszczeniu 

zbliżenia budynków do granicy). 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przesłanym zawiadomieniem.  

 

 

Ad. 9 Zawiadomienie  Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

gminy Rawa Mazowiecka (zmiana definicji PRZ). 

Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem  Wójta Gminy Rawa 

Mazowiecka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka (zmiana definicji 

PRZ). 

 

Ad. 10 Zawiadomienie  Wójta Gminy Cielądz o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś 

Cielądz. 

Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury  i Budownictwa 

poinformował o zawiadomieniu Wójta Gminy Cielądz o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Cielądz, wieś Cielądz. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym zawiadomieniem. 

 

 

Ad. 11 Informacja o wynikach  zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 

tyś euro z zakresu zadań własnych w sprawie zlecenia wykonania podziału 

działki stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, położonej w obrębie nr 4 m. 

Rawa Mazowiecka, oznaczonej nr 307/9. 

Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami poinformował, iż w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o wartości poniżej 30 tyś euro w  sprawie wykonania podziału 

działki stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, położonej w obrębie nr 4 m. 

Rawa Mazowiecka, oznaczonej nr działki 307/9. Najkorzystniejsza oferta  

Firmy GEOPOMIAR Usługi Geodezyjne Pan Krzysztofa Dudka z Rawy 

Mazowieckiej ul. Mickiewicza 4/4a za kwotę 3000,00 zł. brutto za  wykonanie 

usługi i terminem wykonania do dnia 18.12. 2017 roku.   



Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania. 

 

Ad. 12 Informacja o sytuacji finansowej powiatu.  

Zabierając głos w tym punkcie Pani Skarbnik Marzena Pakuła przedstawiła i 

omówiła sytuację finansową Powiatu.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną  informacją.  

 

Ad. 13 Wniosek jednostek oświatowych o zwiększenie budżetu. 

W tym punkcie Pani Skarbnik poinformował ,iż  wpłynęły wnioski jednostek 

oświatowych o zwiększenie budżetu. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą informacją.  

 

 

Ad. 14 Oferta wykonania wentylacji pomieszczeń w budynku przy ul. 

Tomaszowskiej 8.  

Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił ofertę Zakładu Usług 

Kominiarskich „REMKOMIN” Pana Lubomira Karpińskiego wykonania usługi 

w zakresie : 

1. Wykonania wentylacji pomieszczeń w budynku przy ul. Tomaszowskiej 8 

za pomocą kanałów wentylacyjnych z rur ocynkowanych 

termoizolowanych wyprowadzonych ponad dach budynku wraz z 

udrożnieniem zagruzowanych przewodów -16 szt.  Koszt wykonania 

usługi wraz z materiałem 7200 zł. netto +VAT.   

2. Wymurowanie 8 kominów wentylacyjnych w części pod dachem z cegły 

pełnej palonej, wykonanie betonowej czapy kominowej, wykonanie 

obróbki blacharskiej kominów oraz udrażnianie zagruzowanych 

przewodów. Koszt wykonania usługi wraz z materiałem 9600 zł. netto 

+VAT.   

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną ofertą i zdecydował, iż w 

związku z planowana sprzedażą nieruchomości nie jest celowe wykonanie 

wentylacji.  

 

Ad. 15 Prośba Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci 

Niepełnosprawnych. 

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych 

„Dobro dzieci” w Rawie Mazowieckiej, zwrócił się z prośbą o przedłużenie 

umowy najmu lokalu przy ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej , oraz o 

udostępnienie dodatkowego pomieszczenia. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie przedłużenia umowy 

najmu , natomiast w kwestii udostępnienie dodatkowego pomieszczenia, polecił 

zwrócić się do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, aby określił które pomieszczenia są zbędne 

a mogłyby być udostępnione na cel Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów 



Dzieci Niepełnosprawnych, po uzyskaniu odpowiedzi Zarząd podejmie 

stosowną decyzje. 

 

 

 

Ad. 16 Sprawy różne. 

W sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował o zaproszeniu na 

uroczyste obchody Święta Niepodległości w dniu 10 listopada 2017 r. o godz. 

1100 w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie 

Mazowieckiej ul. Kościuszki 20 (świetlica szkolna). Następnie Pan Starosta 

poinformował o zaproszeniu Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do udziału 

w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11.11.br. które 

rozpoczną się o godz. 10:00  w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP o 

godzinie 10:00. 

Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 

14.11.2017 r. na godzinę 1400.  

 

 

 

Ad. 17 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 1630 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          ............................................ 

 


