
P R O T O K Ó Ł NR 180/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 13 marca 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: Maria Charążka – Przewodnicząca 
Rady, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1.Otwarcie posiedzenia. 
2.  Propozycja umowy na korzystanie z nieruchomości nr ew. 300 w obrębie 1 
miasta Rawa Mazowiecka w pasie kolejowym kolei wąskotorowej w celu 
umieszczenia kabla energetycznego SN wraz z linią światłowodową. 
3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego nN w działce o 
numerze ewidencyjnym 347/4 w obrębie Babsk, stanowiącej pas drogowy drogi 
powiatowej nr 4104E Biała Rawska - Babsk do działki nr ew. 285   w obrębie 
Babsk, będącej własnością P. Elizy i Daniela Byster zam. Franopol 3.  
4. Wyrażenie wstępnej zgody na zawarcie umów użyczenia pasów drogowych 
dróg powiatowych: nr 4153E Soszyce- (Podkonice) , nr 4109E Kurzeszyn-
Janolin w m. Rogówiec w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń 
oświetleniowych, na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych. 
5. Wyniki postępowania do 30 tys. euro na aktualizację 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. Informacja w sprawie projektu podziału działki nr 549/3 położonej w obrębie 
Nr 4  Miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Zwolińskiego. 
7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu. 
8. Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego. 

     9. Sprawy różne.                                                                                                             
    10. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1530 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 



Ad. 2 Propozycja umowy na korzystanie z nieruchomości nr ew. 300 w obrębie 
1 miasta Rawa Mazowiecka w pasie kolejowym kolei wąskotorowej w celu 
umieszczenia kabla energetycznego SN wraz z linią światłowodową. 
Zarząd Powiatu zaproponował aby koszty wykonania operatu szacunkowego 
poniósł wnioskodawca (PGE Dystrybucja S.A.) 
 
Ad. 3 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego nN w 
działce o numerze ewidencyjnym 347/4 w obrębie Babsk, stanowiącej pas 
drogowy drogi powiatowej nr 4104E Biała Rawska-Babsk do działki nr ew. 285   
w obrębie Babsk, będącej własnością P. Elizy i Daniela Byster zam. Franopol 3.  
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizacji projektowanego przyłącza 
kablowego. 
 
Ad. 4 Wyrażenie wstępnej zgody na zawarcie umów użyczenia pasów 
drogowych dróg powiatowych: nr 4153E Soszyce- (Podkonice) , nr 4109E 
Kurzeszyn-Janolin w m. Rogówiec w celu prowadzenia robót i umieszczenia 
urządzeń oświetleniowych, na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych. 
Zarząd Powiatu wyraził zgody na zawarcie umów użyczenia w/w pasów 
drogowych dróg powiatowych. 
 
Ad. 5 Wyniki postępowania do 30 tyś. euro na aktualizację 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”. 
Zabierając głos w tym punkcie Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury poinformowała, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania do 
dnia 12.03.2018 r. tj. terminu składania ofert cenowych wpłynęły 2 oferty. 
Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma Michał Krawczyk Pracownia 
Projektowa Archivision ul. Mszczonowska 27/49, 96-100 Skierniewice w cenie 
ofertowej 7380,00 zł brutto, czas wykonania do 31.03.2018 r. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty.  
 
Ad. 6 Informacja w sprawie projektu podziału działki nr 549/3 położonej w 
obrębie Nr 4  Miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Zwolińskiego. 
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił koncepcje (nabywcy zainteresowanego zakupem 
działki) w sprawie projektu podziału działki nr 549/3,  położonej w obrębie Nr 4  
Miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Zwolińskiego (proponowany kształt podziału 
zawiera załącznik mapowy).  



Zarząd Powiatu zaakceptował proponowany kształt podziału działki.    
 
Ad. 7 Uchwała w sprawie zmiany budżetu. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. 
Uchwała Nr 424/2018 stanowi złącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 8 Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2018 rok. Uchwała Nr 425/2018 stanowi złącznik nr 3 
do protokołu.  
 
Ad. 9 Sprawy różne. 
W sprawach różnych Zarząd Powiatu wyraził zgodę „Stowarzyszeniu Autyzm - 
Ktoś Zaczarował Mój Świat”, na umieszczenie Herbu Powiatu Rawskiego  na 
plakacie informującym o obchodach Świtowego Dania Autyzmu w Rawie 
Mazowieckiej w dniu 5.04.2018 roku.  
Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 
20.03.2018 roku godzina 1400.  
 
Ad. 10 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1700 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu. 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

Sporządził: Kinga Kacprzak 

Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Jacek  Otulak           Wicestarosta  ............................................. 
 
Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 
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