
P R O T O K Ó Ł NR 170/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 09  stycznia 2018 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, 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. Uzgodnienie w zakresie lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej   w         
pasie  drogi  powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów w m. Łaszczyn 
(działka nr 360 w obrębie Łaszczyn). Inwestycja związana jest z kolejnym 
etapem inwestycji „ostatniej mili” obejmującej rozwój sieci 
szerokopasmowego internetu – ITV Media Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 6, 
99-400 Łowicz. 

     4. Wyrażenie zgody na postępowania do 30 tys. Euro. 
     5. Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń           

budynku  warsztatów szkolnych wraz z termomodernizacją, dotyczy 
zadania pn.  „Adaptacja, przebudowa,  remont,   modernizacja istniejącej 
infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do 
warunków zbliżonych do rzeczywistego  środowiska pracy zawodowej  w 
Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika  w Rawie Mazowieckiej”. 

     6. Pismo Pani Marianny Zygmunt zam. ul. Plantowa 2 w Białej Rawskiej     
podtrzymujące zwiększenie kwoty odszkodowania za działkę nr 649/4 w 
obrębie 5 Biała Rawska, wydzieloną pod drogę publiczną z nieruchomości, 
której podział został dokonany na wniosek właściciela (art. 98 ust. 1 
ustawy z dnia 21.09.1997 r. o gospodarce nieruchomościami). 

      7. Decyzja Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
dotycząca stanu technicznego wiaduktu drogowego usytuowanego w ciągu 
drogi powiatowej nr 4118E Pukinin-(Mogielnica) w m. Rylsk Duży i 
wykonania niezbędnych napraw.  

      8.Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie  
i dostarczenie nowych tablic rejestracyjnych oraz odbieranie i złomowanie 
wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych do/z siedziby Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 8. 

 



     9. Zawiadomienie Wójta Gminy Cielądz o przystąpieniu do sporządzenia      
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś 
Cielądz. 

    10. Wniosek Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o uzgodnienie projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 
Mazowiecka  - obszar położony w rejonie Pl. Piłsudskiego. 

    11. Wniosek Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o uzgodnienie projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 
Mazowiecka  - obszar położony w rejonie ul. 1-go Maja. 

   12. Wniosek Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o uzgodnienie projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 
Mazowiecka  - obszar położony w rejonie ul. Armii Krajowej i Parkowej. 

  13. Wszczęcie procedury wyłonienia firmy do przeprowadzenia analizy stanu 
organizacyjnego szkół i placówek oświatowych (zbilansowanie 
wydatków).  

  14. Prośba o zmianę godzin prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
w Białej Rawskiej. 

  15. Uchwała w sprawie powołania komisji przetargowej do zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego 

 16. Przyjęcie planu pracy Zarządu Powiatu na 2018 rok 
 17. Tematy na Sesje Rady Powiatu Rawskiego.  
 18.  Sprawy różne.                                                                                                             
 19. Zamknięcie posiedzenia. 
 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
 
Ad. 2  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. Protokół 
zostały przyjęte jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również uwag 
nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Uzgodnienie w zakresie lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej   w 
pasie  drogi  powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów w m. Łaszczyn (działka nr 
360 w obrębie Łaszczyn). Inwestycja związana jest z kolejnym etapem 
inwestycji „ostatniej mili” obejmującej rozwój sieci szerokopasmowego 
internetu – ITV Media Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 6, 99-400 Łowicz. 
Zarząd Powiatu dokona uzgodnienia lokalizacji telekomunikacyjnej linii 
kablowej po przeprojektowaniu przebiegu linii do granicy pasa drogowego. 
 
Ad. 4 Wyrażenie zgody na postępowania do 30 tys. euro na: 



a) dostawę materiałów do remontów cząstkowych dróg   
    powiatowych w 2018 roku; 
-  emulsji asfaltowej w ilości 72 ton; 
 - grysów bazaltowych frakcji : 0-2 mm – 314 ton; 5-8 mm- 314 ton; 
 - masy na zimno w ilości 85 ton; 
 - kruszywa frakcji 0-31,5 – ok. 500 ton (naprawa dróg o nawierzchni  
tłuczniowej oraz poboczy); 
  b) usługi  - koparką ok. 250 godzin; 
- równiarką – 23,6 km – w miarę potrzeb – max czterokrotnie; 
- zbieranie, transport i utylizacja martwych zwierząt z pasa drogowego dróg 
powiatowych  z terenu Powiatu Rawskiego. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie powyższych postępowań.  
 
Ad. 5 Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń 
budynku  warsztatów szkolnych wraz z termomodernizacją, dotyczy zadania pn.  
„Adaptacja, przebudowa,  remont,   modernizacja istniejącej infrastruktury w 
celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych 
do rzeczywistego  środowiska pracy zawodowej  w Zespole Szkół – Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika  w Rawie 
Mazowieckiej”. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na aktualizację dokumentacji projektowej, 
proponując aby na najbliższej Sesji Rady Powiatu Rawskiego przesunąć środki 
finansowego w wysokości 5000 zł. na ten cel.  
 
Ad. 6 Pismo Pani Marianny Zygmunt zam. ul. Plantowa 2 w Białej Rawskiej 
podtrzymujące zwiększenie kwoty odszkodowania za działkę nr 649/4 w 
obrębie 5 Biała Rawska, wydzieloną pod drogę publiczną z nieruchomości, 
której podział został dokonany na wniosek właściciela (art. 98 ust. 1 ustawy z 
dnia 21.09.1997 r. o gospodarce nieruchomościami). 
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła 
przedmiotowe pismo w powyższej sprawie. Po zapoznaniu się z jego treścią, 
Zarząd Powiatu zdecydował o udzieleniu odpowiedzi, aby Pani Marianna 
Zygmunt przedstawiła kontroperat szacunkowy.  
 
Ad. 7 Decyzja Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
dotycząca stanu technicznego wiaduktu drogowego usytuowanego w ciągu drogi 
powiatowej nr 4118E Pukinin-(Mogielnica) w m. Rylsk Duży i wykonania 
niezbędnych napraw w terminie do 31 grudnia 2018 roku.   
Po zapoznaniu się z przedmiotową decyzją Zarząd Powiatu postanowił odwołać 
się od powyższej decyzji w części dotyczącej usunięcia istniejących i 
zamontowaniu nowych barieroporęczy i osłon przeciwporażeniowych na 
wiadukcie.  
 



Ad. 8 Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie i dostarczenie nowych tablic rejestracyjnych oraz odbieranie i 
złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych do/z siedziby Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 8. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu zgodnie z powyższym.  
 
Ad. 9 Zawiadomienie Wójta Gminy Cielądz o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś 
Cielądz. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym zawiadomieniem. 
 
Ad. 10 Wniosek Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o uzgodnienie projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 
Mazowiecka  - obszar położony w rejonie Pl. Piłsudskiego. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka – obszar położony w rejonie Pl. 
Piłsudskiego. 
 
Ad. 11 Wniosek Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o uzgodnienie projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 
Mazowiecka  - obszar położony w rejonie ul. 1-go Maja. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka – obszar położony w rejonie                              
ul. 1- go Maja. 
 
Ad. 12 Wniosek Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o uzgodnienie projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 
Mazowiecka  - obszar położony w rejonie ul. Armii Krajowej i Parkowej. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka – obszar położony w rejonie                             
ul. Armii Krajowej i Parkowej. 
                            
Ad. 13 Wszczęcie procedury wyłonienia firmy do przeprowadzenia analizy 
stanu organizacyjnego szkół i placówek oświatowych (zbilansowanie 
wydatków).  
Zarząd Powiatu polecił wszczęcie postępowania w powyższym zakresie.  
 
Ad. 14 Prośba o zmianę godzin prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej w Białej Rawskiej. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę godzin prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Rawskiej tj.:   środa  1230 – 1630; piątek 
1230 – 1630.  
 



Ad. 15 Uchwała w sprawie powołania komisji przetargowej do zakupu sprzętu  
rehabilitacyjnego. 
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 402/2018 w sprawie powołania komisji do 
rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w ramach Projektu „Centrum Usług 
Społecznych dla powiatu rawskiego”. Uchwała stanowi złącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu.  
 
 
Ad. 16 Przyjęcie planu pracy Zarządu Powiatu na 2018 rok. 
W tym punkcie został przedłożony Członkom Zarządu plan pracy Zarządu 
Powiatu na 2018 rok, celem zapoznania się. Zatwierdzenie planu, nastąpi na 
jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.  
 
Ad. 17 Tematy na Sesje Rady Powiatu Rawskiego. 
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił propozycje porządku 
XXXIV Sesji Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się 19 stycznia 2018 
roku o godzinie 1300: 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  roku bieżącego. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2018-39. 
Zabierając głos w tym punkcie Starosta Matysiak w nawiązaniu do złożonego 
pisma Pana Wicestarosty Mariana Krzyczkowskiego w sprawie odwołania go z 
funkcji wicestarosty, zaproponował wprowadzenie na najbliższej Sesji Rady 
Powiatu przyjęcie punktu dotyczącego odwołania Pana Mariana 
Krzyczkowskiego z funkcji wicestarosty oraz podjęcie uchwały w sprawie 
powołania wicestarosty.  
Zarząd Powiatu przyjął propozycje przedstawionego powyżej porządku XXXIV 
Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 18 Sprawy różne. 
Zabierając głos w tym punkcie Pani Skarbnik Marzena Pakuła omówiła projekt 
Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w budżecie roku 2018. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
Również w sprawach różnych ustalono również termin posiedzenia Zarządu na 
dzień 16.01.2018 roku godzina 1400.  
 
Ad. 19 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.  

 
Sporządził: 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:

