
P R O T O K Ó Ł NR 159/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 17 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, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Andrzej Latek – 
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Małgorzata Killman – 
Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Halina Bartkowicz – Błażejewska – Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji „Programu wyrównywania 

różnic między regionami III” w 2018 roku. 
4. Wyniki przetargów nieograniczonych na: dostawę soli do zimowego 

utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018, na zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych zamiejskich w sezonie 2017/2018.  

5. Wyniki postępowań do 30000 tyś EURO na : zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych w mieście Rawa Mazowiecka w sezonie 2017/2018, dostawę 
piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych, zwalczanie śliskości 
zimowej oraz odśnieżanie chodników usytuowanych w ciągach dróg 
powiatowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.  

6. Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie pisma AMG Centrum Medyczne z 
dnia 8 listopada 2017 roku.   

7. Informacja dotycząca uregulowania własności nieruchomości Skarbu 
Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Rawa Mode Sp. z o.o., zajętej 
pod drogę (ul. Konstytucji 3-go Maja).   

8. Projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego dotyczącej sprzedaży 
bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, 
położonej w Białej Rawskiej , na rzecz Białej Rawskiej.  

9. Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu na dostawę energii elektrycznej.  
10. Tematy na Sesje Rady Powiatu Rawskiego.  
11.  Sprawy różne.                                                                                                             
12. 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 Wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do realizacji „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku. 
W tym punkcie Pani Dyrektor PCPR poinformowała, iż Dyrektor Domu 
Dziecka w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z prośbą o zmniejszenie planu 
finansowego na rok 2017, na łączną kwotę 39 845,00 zł. z uwagi na mniejszą 
liczbę dzieci przebywających w placówce w bieżącym roku w stosunku do 
planowanych.  
 
 
Ad. 4 Wyniki przetargów nieograniczonych na: dostawę soli do zimowego 
utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018, na zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych zamiejskich w sezonie 2017/2018.  
Realizując  przyjęty porządek obrad Pani Małgorzata Killman - Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury przedstawiła informację o wynikach przetargów 
nieograniczonych na:  
- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowy zamiejskich w sezonie 2017/2018”.                           
W wymaganym terminie, wpłynęła  1 oferta: Firma Produkcyjno – Handlowo – 
Usługowa TRANSBET  Henryk Idzikowski 96-232 Regnów, Nowy Regnów 
21A, w cenie ofertowej brutto  403 785,00 zł za wykonie usługi. 
-  „Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 
2017/2018”. W wymaganym terminie, tj. do godz. 1000,  10.11.2017r., wpłynęła  
1 oferta Kopalnia Soli „KŁODAWA” S.A.62-650 Kłodawa, al. 1000-lecia 2, w 
cenie ofertowej brutto 171 216,00 zł. za dostawę objętą zamówieniem.    
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki powyższych ofert.   
 
Ad. 5 Wyniki postępowań do 30000 tyś EURO na : zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych w mieście Rawa Mazowiecka w sezonie 2017/2018, dostawę 
piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych, zwalczanie śliskości 
zimowej oraz odśnieżanie chodników usytuowanych w ciągach dróg 
powiatowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.  
Następnie w tym punkcie  Pani Dyrektor Małgorzata Killman przedstawiła 
informację o wynikach postępowań do 30000 tyś EURO na :  

1. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Rawa Mazowiecka w 
sezonie 2017/2018”. Wpłynęła 1 oferta  firmy ZUST Kazimierz Stefański 
96 – 200 Rawa  Mazowiecka, ul. B. Chrobrego 12 w cenie ofertowej 
83 451,60 zł brutto za wykonanie usług objętych zamówieniem.  



2. ,,Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie 
powiatu rawskiego w sezonie 2017/2018”. Wpłynęła 1 oferta  P.P.H.U. 
TRANSBET Henryk Idzikowski 96-232 Regnów, Nowy Regnów 21A w 
cenie ofertowej 59 993,25 zł brutto za wykonanie dostaw objętych 
zamówieniem.  

  
3. ,,Zwalczanie śliskości zimowej oraz odśnieżanie chodników w ciągach 

dróg powiatowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka”. Wpłynęła 1 
oferta P.P.H.U.DREWBUD Komorów15 96-214 Cielądz  w cenie 
ofertowej 52 513,92 zł brutto za wykonanie usług objętych 
zamówieniem. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki powyższych postępowań.  
                            

 
Ad. 6 Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie pisma AMG Centrum Medyczne 
z dnia 8 listopada 2017 roku.   
Materiał w tym zakresie przedstawił i omówił  Pan Dyrektor Andrzej Latek. Po 
zapoznaniu się z treścią odpowiedzi na pismo AMG Centrum Medyczne z dnia 
8 listopada 2017 roku, Zarząd Powiatu zaakceptował jego treść i stanął na 
stanowisku wyłania do AMG Centrum Medyczne. Przedmiotowe pismo stanowi 
złącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 7 Informacja dotycząca uregulowania własności nieruchomości Skarbu 
Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Rawa Mode Sp. z o.o., zajętej pod 
drogę (ul. Konstytucji 3-go Maja).   
Informacje w powyższej sprawie przedstawił Dyrektor Wydziału Geodezji, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – Pan Stefan Goryczka , który 
poinformował, że Spółka Rawa Mode udzieliła odpowiedzi na pismo z dnia 
06.10.2017 roku (znak GG.I.682.1.1.2016.MS) w sprawie zwolnienia z hipoteki  
działek  o nr: 448/12, 448/17, 448/18, informując, że Spółka Tesco nie wyraziła 
zgody na zwolnienie swoich roszczeń . Tym samym na dzień  dzisiejszy nie jest 
możliwe podejmowanie kolejnych działań zmierzających do regulacji 
wzajemnych zobowiązań. Ponadto Zarząd Spółki Rawa Mode nadal jest 
zainteresowany uregulowaniem stan prawnego działek zajętych pod drogę 
powiatową. Nie mniej jednak będzie to możliwe ze strony Rawa Mode dopiero 
po zakończeniu okresu najmu lokalu zajmowanego przez Tesco Polska                          
Sp. z o.o. tj. od 01.09.2021 roku. Po tym terminie będą negocjowane nowe 
warunki najmu, wówczas Spółka Rawa Mode podejmie działania aby hipoteka 
na w/w działki pozostała bez obciążeń.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawiona informacja i podjął decyzje o 
wystąpieniu z wnioskiem do Rawa Mode o zamianę  nieruchomości.  
 
 



Ad. 8 Projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego dotyczącej sprzedaży 
bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, 
położonej w Białej Rawskiej , na rzecz Białej Rawskiej.  
W tym punkcie Dyrektor Goryczka przedstawił i omówił Projekt Uchwały Rady 
Powiatu Rawskiego dotyczącej sprzedaży bezprzetargowej, nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, położonej w Białej Rawskiej, na 
rzecz Białej Rawskiej.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
 
Ad. 9 Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu na dostawę energii 
elektrycznej.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym.  
 
Ad. 10 Tematy na Sesje Rady Powiatu Rawskiego.  
W tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił 
propozycje porządku XXXI Sesji Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się 
w dniu 29 listopada 2017 roku o godzinie 1100: 
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego; 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu na lata 2017-26; 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Rawskiego; 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w 

trybie bezprzetargowym; 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie 

pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo 
o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia 
od usunięcia; 

6. Podjęcie uchwały  w sprawie nadania statutu ośmioletniej szkole 
podstawowej specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 
wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej  
ul. Przemysłowa 2; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno - Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek 
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 w ośmioletnią szkołę 
podstawową specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 
wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 
ul. Przemysłowa 2; 



8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych 
w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 w szkołę specjalną 
przysposabiającą do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych 
w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2; 

9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół - Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 w branżową szkołę I stopnia wchodzącą 
w skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. 
Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46; 

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w 
Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 w branżową szkołę specjalną 
I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym wchodzącym w 
skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. 
Przemysłowa 2; 

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
zasadniczej szkoły zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 
ul. 15 Grudnia 9 w branżową szkołę I stopnia wchodzącą w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9; 

12. Podjęcie Stanowiska Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zasiłku 
wychowawczego 500+ dla dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej; 

13. Sprawozdanie z działalności AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. Szpital Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 
2016; 

14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Rawskiego w roku 
szkolnym 2016/2017; 

15.  Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego za 
lata 2015-2016; 



16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w roku 
2017.  
 

Zarząd Powiatu przyjął  przedstawiony powyżej porządek XXXI Sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 11 Sprawy różne. 
Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował o 
spotkaniu opłatkowym , które odbędzie się w dniu 22.12.2017 roku o godzinie 
1400 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej. Kolejno Pan Starosta 
Matysiak poinformował, iż odbył rozmowę z Marszałkiem Dariuszem 
Klimczakiem w sprawie przejęcia szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej  
przez jeden ze szpitali Marszałkowskich  który jest w sieci szpitali. Następnie w 
tym punkcie Pani Przewodnicząca Rady Maria Charążka poruszyła kwestie  
przedłużenia odcinka naprawy drogi powiatowej Kaleń – Lubania.  
Również w tym punkcie Pan Radny Jarosław Kobierski   przedstawił informacje 
z rozstrzygnięcia konkursu na powierzenie realizacji zadania administracji 
rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej 
Rawskiej w 2018 rok. Komisja konkursowa w oparciu o przyjęte kryteria 
wybrała ofertę Fundacji „OBUDŹMY NADZIEJĘ” 96-200 Rawa Mazowiecka 
ul. Solidarności 2A jako najkorzystniejszą. Zarząd Powiatu zatwierdził wynik 
konkursu.   
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 22.11.2017 
r. na godzinę 900.  

 
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 1415 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          ............................................ 
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