
P R O T O K Ó Ł NR 161/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 28 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, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu,  Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Anna 
Ostalska  – Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 
Małgorzata Killman -  Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Bożena Woźniak – 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej, 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. Przekazanie samochodu osobowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 

Mazowieckiej dla Starostwa.  
4. Uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogi 

powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów w m. Żurawia, Rokszyce 
Porady Górne, Pągów. Inwestycja stanowi kolejny etap planu gazyfikacji 
powiatu rawskiego (SIME Polska).  

5. Powołanie komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na 
stopień nauczyciela mianowanego.  

6. Przedstawienie wniosku dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w sprawie zaciągnięcia pożyczki.  

7. Zatwierdzenie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2017 r. pn. 
„Piłka siatkowa dziewcząt. 

8.  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego na zlecenie 
wykonania operatu szacunkowego nieruchomości Skarbu Państwa w Rawie 
Mazowieckiej. 

9.Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatu 
szacunkowego dotyczącego oszacowania wartości nieruchomości położonej 
w Piotrkowie Trybunalskim , dla celów usunięcia  odszkodowania w związku 
z jej wywłaszczeniem na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego.  

10. Zatwierdzenie wyboru dostawcy energii elektrycznej dla jednostek 
oświatowych i Starostwa.   

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.  
 



12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2017 rok.  

13.  Sprawy różne.                                                                                                             
14. 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 Przekazanie samochodu osobowego z Powiatowego Urzędu Pracy w 
Rawie Mazowieckiej dla Starostwa.  
Zabierając głos w tym punkcie Pani Bożena Woźniak – Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej zwróciła się z wnioskiem o nieodpłatne 
przekazanie dla Starostwa Powiatowego  samochodu osobowego Opel Astra III 
o nr rejestracyjnym ERW 16LG.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przejęcie w /w samochodu.  
 
 
Ad. 4 Uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogi 
powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów w m. Żurawia, Rokszyce 
Porady Górne, Pągów. Inwestycja stanowi kolejny etap planu gazyfikacji 
powiatu rawskiego (SIME Polska).  
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił powyższą lokalizację.  
 
Ad. 5 Powołanie komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
na stopień nauczyciela mianowanego.   
Punkt ten porządku obrad obejmował podjęcie Uchwał Zarządu Powiatu w 
sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych 
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
Treść uchwały przedstawił Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej. Nauczycielami ubiegającymi się o awans naukowy są: 

1). Pani Sylwia Kołacka – logopeda w PPP w Rawie Mazowieckiej ; 
2). Pani Jadwiga Kośka  - nauczyciel funkcjonowania w środowisku  

w ZPS   w Rawie Mazowieckiej; 
3). Pani Małgorzata Zendeł - nauczyciel przedmiotów zawodowych  w ZPS   

w Rawie Mazowieckiej. 
 
W skład komisji wchodzą: 
1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący, 



2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3) dyrektor szkoły, 
4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania. 
Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego 
we wniosku związku zawodowego. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwały Nr 383/2017, 384/2017, 
385/2017, które stanowią załączniki nr 2 , 3, 4,  do protokołu. 
 
Ad. 6 Przedstawienie wniosku dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w sprawie zaciągnięcia pożyczki.  
Pani Anna Solecka – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zwróciła się wnioskiem o  zaciągnięcie 
pożyczki w wysokości 750.000,00 zł.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zaciągniecie pożyczki.   
Ponadto w tym punkcie Pani Dyrektor Solecka poinformował, iż wystąpiła z 
wnioskiem do Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej o odroczenie na 3 
miesiące terminu spłaty podatku VAT.  
 
Ad. 7 Zatwierdzenie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2017 r. 
pn. „Piłka siatkowa dziewcząt. 
Pan Dyrektor Andrzej Latek poinformował o wynikach otwartego konkursu na 
wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku w zakresie obejmującym 
organizacje szkolenia i promocje Powiatu Rawskiego na szczeblu 
ogólnopolskim w klubach sportowych działających na terenie Powiatu 
Rawskiego dla dzieci i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa 
sportowego w piłce siatkowej dziewcząt. Wpłynęła oferta klubu sportowego 
MUKS SOS Reymont Dargfil w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14, 96-200 
Rawa Mazowiecka.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór powyższej oferty.  
 
Ad. 8 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego na zlecenie 
wykonania operatu szacunkowego nieruchomości Skarbu Państwa w Rawie 
Mazowieckiej. 
Pani Anna Ostalska  – Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami, poinformowała iż w wyniku przeprowadzonego 
postępowania w sprawie zlecenia wykonania  operatu szacunkowego , 
ustalającego wartość rynkową nieruchomości Skarbu Państwa w Rawie 
Mazowieckiej tj:.  

1. działka nr 1344/11, o powierzchni 1848 m2, położonej w obrębie nr 4 
miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Solidarności ,  stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, a będącej w trwałym zarządzie KRUS z siedzibą w 
Warszawie. Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Wojciech Supera 



prowadzący Biuro Obsługi Rynku Nieruchomości w Skierniewicach przy 
ul. Mszczonowskiej 46/12 w cenie ofertowej  615 zł. brutto. 

2. działka  nr 1328/20  o powierzchni 2241m2, położonej w obrębie nr 4 
miasta Rawa Mazowiecka, stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
będącej w użytkowaniu wieczystym RAWA WASH Sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu. Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Wojciech Supera 
prowadzący Biuro Obsługi Rynku Nieruchomości w Skierniewicach przy 
ul. Mszczonowskiej 46/12 w cenie ofertowej  369 zł. brutto. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania. 
 
 
Ad. 9 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
operatu szacunkowego dotyczącego oszacowania wartości nieruchomości 
położonej w Piotrkowie Trybunalskim , dla celów usunięcia  odszkodowania w 
związku z jej wywłaszczeniem na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – 
miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  
Kolejno w tym punkcie  Pani Kierownik Ostalska poinformowała, iż 
najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła Pani Agnieszka Jadwiszczak – 
rzeczoznawcą majątkowym , prowadzącą działalność gospodarczą biuro Wycen 
Nieruchomości Tuszynek Majoracki ul. Grabowska 29, 95-080 Tuszyn w cenie 
ofertowej brutto 750 zł. za wykonanie usługi.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania. 
 
 
Ad. 10 Zatwierdzenie wyboru dostawcy energii elektrycznej dla jednostek 
oświatowych i Starostwa.   
Realizując przyjęty porządek obrad Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu poinformował, iż w dniu  28.11.2017 r.   o godzinie 10:30  w budynku 
przy Placu Wolności 1, zebrała się Komisja Przetargowa powołana dla 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo 
zamówień publicznych ( Dz.U.2017.1579 z późn. zm. ) w trybie przetargu 
nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych 
Powiatu Rawskiego.  W  przedmiotowym   postępowaniu  złożono 2 oferty. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma NOVUM S.A. ul. Racławicka 146,                     
02-117 Warszawa cena oferowana : 317 487,00 zł (brutto), taryfa Cxx – 
316 896,35 zł (brutto), taryfa Gxx – 590,65 zł  (brutto), cena brutto za 1 kWh – 
0,2953. Termin płatności – 30 dni od otrzymania faktury.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania.  
 
 
 
 



Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.  
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 381/2017 w sprawie zmian w budżecie 
powiatu , która stanowi załącznik nr 5 do protokołu 
 
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2017 rok.  
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła  projekt 
uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 
2017 rok. 
Zarząd Powiatu  podjął Uchwałę  Nr 382/2017 która  stanowią załącznik nr 6 do 
protokołu. 
Ponadto w tym punkcie Pani Skarbnik omówiła projekt Uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt Uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego.  
 
Ad. 13 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 05.12.2017 
r. na godzinę 1400. 
 
Ad. 14 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 1500 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          ............................................ 



 

 

 

 

 


	Zarząd Powiatu:

