
P R O T O K Ó Ł NR 62/2016 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 29 lutego 2016 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 Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu,  Marzena Pakuła - Skarbnik 
Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej,  Anna 
Solecka – Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, Leszek Przybył – Z-ca 
Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, 
Architektury i Budownictwa, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Wyrażenie zgody na lokalizacje projektowanego, kablowego przyłącza 

energetycznego NN w działce nr ewidencyjny 499 w obrębie Olszowa Wola.  
4. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowań przetargowych.  
5. Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 

”Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez 
budowę , przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – etap 
II”.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 
doskonalenia  zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia , na które 
dofinansowanie jest przyznawane w roku 2016 w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. 

7. Przedstawienie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego 
działań inwestycyjnych w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległego 
czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkami 
Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

9. Przedstawienie wniosku AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. o częściowe 
odroczenie terminu płatności czynszu dzierżawnego.  

10. Zawiadomienie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka  o przystąpieniu do 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek gruntu objętych Łódzką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych. 
13. Przedstawienie tematów na Sesje Rady Powiatu Rawskiego.  
14.  Sprawy różne.                                                                                                                           
15. Zamknięcie posiedzenia. 
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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 Wyrażenie zgody na lokalizacje projektowanego, kablowego przyłącza 
energetycznego NN w działce nr ewidencyjny 499 w obrębie Olszowa Wola. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę za pełną odpłatnością  na lokalizacje 
projektowanego, kablowego przyłącza energetycznego NN w działce numer 
ewidencyjny 499 w obrębie Olszowa Wola, stanowiącej pas drogi powiatowej 
nr 4128E olszowa Wola- (Błędów) do działki nr ewidencyjny 447, należącej do 
Elżbiety i Kamila Górskich zamieszkałych Olszowa Wola 63, 96-208 Lubania.  
 
Ad. 4 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowań przetargowych. 
W tym punkcie Dyrektor Przybył zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o 
wyrażenie zgody na : 
- zakup materiałów do remontów dróg tj. masy mineralnej bitumicznej na 
zimno, emulsji asfaltowej, grysów bazaltowych, tłucznia, 
- usługi równiarką(profilowanie trzykrotne, inne roboty np. ścinanie poboczy), 
- usługi koparką, 
odtworzenie oznakowania poziomego.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowań przetargowych 
zgodnie z powyższym.  
 
Ad. 5 Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 
”Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez 
budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – etap 
II”.  
Pan Leszek Przybył – Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury przedstawił 
informacje o wynikach przetargu nieograniczonego na  zadanie inwestycyjne pn. 
”Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez 
budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – etap 
II”. Wpłynęły 4 ofert. Wybrano ofertę  nr 3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Mostowych Spółka z o.o 97-300 Piotrków  Trybunalski ul. Południowa 17/19  w 
cenie ofertowej  3 374 262,64  zł. brutto za wykonanie robót objętych  
zamówieniem. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, jest najkorzystniejsza 
oraz spełnia warunki i wymagania zawarte w SIWZ. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki powyższego zamówienia. 
Również w tym samym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie 
wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie na budowę drogi 
dojazdowej do pól tj. Lewin – Lutobory w m. Józefów (1 km  jest deklaracja 
Pani Wójt Gminy Sadkowice ,iż dofinansuje 500m drogi a resztę Powiat). 
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Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 
doskonalenia  zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia , na które 
dofinansowanie jest przyznawane w roku 2016 w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane w roku 2016 w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. Uchwała nr 158/2016 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 7 Przedstawienie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – 
finansowego działań inwestycyjnych w Szpitalu Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej.  
W tym punkcie nastąpiło rozdanie materiałów tj. harmonogramu rzeczowo – 
finansowego działań inwestycyjnych w Szpitalu Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej stanowiącego załącznik nr 3 do umowy dzierżawy nr 210/2013 z 
dnia 15 listopada 2013 roku celem analizy. Omawianie i zatwierdzenie 
harmonogramu nastąpi na jednym z kolejnych posiedzeń zarządu.  
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu 
zaległego czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości zabudowanej 
budynkami Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie rozłożenia na raty należności 
pieniężnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej przypadających od dłużnika AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o.  
Uchwała nr 161/2016 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Ad. 9 Przedstawienie wniosku AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. o częściowe 
odroczenie terminu płatności czynszu dzierżawnego.  
W tym punkcie Pan Dyrektor Andrzej Latek poinformował, iż wpłynął wniosek 
od AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. o częściowe odroczenie terminu 
płatności czynszu dzierżawnego. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i zdecydował, iż 
powróci do tego punktu na jednym z kolejnych posiedzeń zarządu. 
  
Ad. 10 Zawiadomienie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka  o przystąpieniu 
do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka.  
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przesłał zawiadomienie o przystąpieniu do 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka – 
obszary położone w rejonie ulic: Mszczonowskiej, Zamkowej Woli i  Targowej, 
Jerozolimskiej, Browarnej, Księdza Skorupki, Parkowej i Armii Krajowej, 
Południowej, Przemysłowej , Piwnej, Paska, Opoczyńskiej, Katowickiej, Księże 
Domki.  Materiał w tym zakresie omówił Dyrektor Irla.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym zawiadomieniem. 
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Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek gruntu objętych Łódzką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie sprzedaży działek gruntu objętych 
Łódzką Specjalną  Strefą Ekonomiczną . Ustalono, iż sprzedaż będzie dokonana 
w formie przetargu pisemnego ograniczonego. Warunkiem przystąpienia do 
przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości 10% wartości 
nieruchomości. Również Zarząd zajął stanowisko, iż koszty budowy 
infrastruktury technicznej finansuje nabywca. Ponadto Zarząd Powiatu 
wytypował do pracy w komisji przetargowej przy sprzedaży działek Pana 
Tadeusza Damaza – Członka Zarządu oraz Pana Stefana Goryczkę – Dyrektora 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Uchwała               
Nr 159/2016 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie umorzenia należności pieniężnych 
Panu Damianowi Wolanowskiemu  zam. Bełchów 147 z powodu trudnej 
sytuacji finansowej. Uchwała Nr 160/2016 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Ad. 13 Przedstawienie tematów na Sesje Rady Powiatu Rawskiego.  
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił propozycje porządku  
 XVI  Sesji Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się 11 marca 2016 roku o 
godzinie 1000: 
1. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w budżecie.  
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym Powiatu 
Rawskiego  
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność zarządcy dróg 
powiatowych w powiecie rawskim  
4. Informacja o sytuacji na rynku pracy w roku 2015  
Zarząd Powiatu przyjął propozycje przedstawionego powyżej porządku XVI 
Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 14 Sprawy różne. 
W sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował o spotkaniu  
wielkanocnym, które odbędzie się w dniu 22.03.2016 r. o godzinie 1600 w 
Starostwie Powiatowym.  Ponadto w sprawach różnych Zarząd Powiatu podjął 
decyzje w kwestii przygotowania wystąpienia do Zarządu Województwa 
Łódzkiego o przejęcie kolei wąskotorowej, oraz podjęcie rozmów z Urzędem 
Marszałkowskim w Łodzi i składnie wniosku o dofinansowanie kolei 
wąskotorowej.  
W sprawach różnych  ustalono również termin posiedzenia Zarządu na dzień 
03.03.2016 roku godz. 1400.  
 
Ad. 15 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. 
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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:

