
 
 

P R O T O K Ó Ł NR 186/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 17 kwietnia 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 Powiatu,  Monika Frankowska – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – 
Sekretarz Powiatu,  Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, 
Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami, Elżbieta Jasnowska – Dyrektor Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Rawie Mazowieckiej, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1.Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniego  posiedzenia Zarządu. 
3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego nN w działce 
nr ew. 186  w obrębie Kaleń, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 
4129E Kaleń-Lubania, do działki nr ew. 118/5 w obrębie Kaleń, stanowiącej 
własność Pani Agnieszki Pajewskiej zam. Lubania 29 oraz Pana Andrzeja 
Pajewskiego , zam. Zaborze 1.  
4. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego nN w działce 
nr ew. 598/12  w obrębie Wałowice, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej 
nr 4108E Wałowice-Wilkowice, do działki nr ew. 598/15 w obrębie Wałowice, 
stanowiącej własność Pani Moniki Słodkiej  , zam. Cielądz 56. 
5. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia w 
działkach nr ew. 145/2, 146, 222/5, 222/3, 289 w obrębie Podskarbice 
Szlacheckie, stanowiące pas drogi powiatowej nr 4117E Ossowice-Kaleń oraz w 
działkach  nr ew.339 w obrębie Podskarbice Królewskie i nr ew. 79/1 i 79/2 w 
obrębie Regnów stanowiące pas drogowi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – 
Komorów. Inwestycja stanowi kolejny etap gazyfikacji powiatu rawskiego. 
6. Informacja dotycząca rozeznania cenowego „Wykonania remontu dolnej 
warstwy podbudowy w ciągu drogi powiatowej nr 4123E Cielądz - Józefów, na 
odcinku Lewin – Lutobory”.  
7. Wyniki postępowania do 30 tys. euro na remont poprzez utwardzenie placu 
przy OSP w Wilkowicach. 



 
8. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia w drodze darowizny od 
Miasta Rawa Mazowiecka działki nr 268/1 o pow. 0,2499 ha, położonej w 
obrębie 3 miasta Rawa Mazowiecka, stanowiącej część drogi powiatowej – 
ulicy Opoczyńskiej, uregulowanej w księdze wieczystej LD1R/00038520/4. 
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej. 
10. Wniosek Powiatowej Biblioteki Publicznej o dodatkowe środki finansowe 
na kwotę 8 tys. zł. z przeznaczeniem na wkład własny do zakupu księgozbioru 
w 2018 r.  
11. Wniosek Stowarzyszenia „Nowe Życie w Rawie” o wsparcie finansowe w 
wysokości 10 000 zł.  na korepetycje -  (powtórne rozpatrzenie). 
12. Przedstawienie wniosku dyrektora SPZOZ w sprawie umorzenia należności 
pieniężnych z tytułu zaległego czynszu najmu lokalu . 
13.Pismo do AMG Centrum Medyczne w sprawie zaprzestania naruszania 
umowy. 
14. Wyrażenie zgody na zlecenie wykonania map d/c projektowych w związku z 
prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu Ścieki dla działek 
drogowych (droga powiatowa i drogi gminne) planowanych do budowy bądź 
przebudowy w ramach zagospodarowania poscaleniowego, prowadzonego 
zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy  Nr 00002-6502-UM0500002/16 z dnia 
24.10.2016r. zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a 
Powiatem Rawskim. 
15. Informacja nt. dzierżawy nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej 
przy ul. Opoczyńskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 5 
jako działki nr 3/22, 3/23, 3/25, 3/16 o  łącznej pow. 3,5398 ha.  
16. Zatwierdzenie wyniku konkursu na realizację zadania publicznego pn.  
Organizacja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w połączeniu 
z Festynem Organizacji Pozarządowych pn.  „Radosne Święto”. 

     17 . Sprawy różne.                                                                                                             
     18. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 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 
został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również uwag nie 
zgłoszono. 
 
Ad. 3 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego nN w 
działce nr ew. 186  w obrębie Kaleń, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej 
nr 4129E Kaleń-Lubania, do działki nr ew. 118/5 w obrębie Kaleń, stanowiącej 



własność Pani Agnieszki Pajewskiej zam. Lubania 29 oraz Pana Andrzeja 
Pajewskiego , zam. Zaborze 1.  
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z tematem zobowiązał do uzupełnienia 
oświadczeń mieszkańców  w powyższej kwestii i powróci do rozpatrzenia tego 
punktu na jednym z kolejnych posiedzeń zarządu.  
 
Ad. 4 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego nN w 
działce nr ew. 598/12  w obrębie Wałowice, stanowiącej pas drogowy drogi 
powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice, do działki nr ew. 598/15 w obrębie 
Wałowice, stanowiącej własność Pani Moniki Słodkiej , zamieszkałej  Cielądz 
56. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uzgodnienie przedmiotowej lokalizacji 
projektowanego przyłącza kablowego nN. 
 
Ad. 5 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia 
w działkach nr ew. 145/2, 146, 222/5, 222/3, 289 w obrębie Podskarbice 
Szlacheckie, stanowiące pas drogi powiatowej nr 4117E Ossowice-Kaleń oraz w 
działkach  nr ew.339 w obrębie Podskarbice Królewskie i nr ew. 79/1 i 79/2 w 
obrębie Regnów stanowiące pas drogowi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – 
Komorów. Inwestycja stanowi kolejny etap gazyfikacji powiatu rawskiego. 
Zarząd Powiatu uzgodnił powyższą lokalizację.    
 
Ad. 6 Informacja dotycząca rozeznania cenowego „Wykonania remontu dolnej 
warstwy podbudowy w ciągu drogi powiatowej nr 4123E Cielądz - Józefów, na 
odcinku Lewin – Lutobory”. 
Zabierając głos w tym punkcie Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury poinformowała, iż zgodnie z powyższym w dniu 16.04.br. zostały 
przeprowadzone rozmowy telefoniczne z trzema firmami w trakcie których 
brano pod uwagę kryteria: cenę i termin wykonania. Zadanie obejmuje: 
- wyrównanie istniejącej podbudowy równiarką na powierzchni 2400 m2; 
- wykonanie remontu dolnej warstwy podbudowy betonem B10 (pow.2400 m2 ); 
- wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o szer. 0,5 m na dł. 500 m2 ). 
Negocjacje telefoniczne przeprowadzono z firmami: 
 

1. Mirdróg Mirosław Kozera, Rawa Mazowiecka -  (cena 72 500 zł., termin 
wykonania do 15.05.2018 roku); 

2. Rawdróg Cezary Walczewski Rylsk, – ( nie zainteresowany wykonaniem 
zadania); 

3. Transbet Henryk Idzikowski, Regnów – (cena 69 600 zł., termin 
wykonania 2.05.br.  

W zawiązku z powyższym Zarząd Powiatu zatwierdził wybór najkorzystniejszej 
oferty firmy  Transbet Henryk Idzikowski, Regnów 21A.   



Ad. 7  Wyniki postępowania do 30 tyś. euro na remont poprzez utwardzenie 
placu przy OSP w Wilkowicach. 
W tym punkcie Pani Dyrektor Killman poinformowała, iż ogłoszenie o 
zapytaniu ofertowym zostało wysłane do 3 wykonawców. Do dnia 17.04.2018 
roku do godziny 1100, tj. terminu skłania ofert cenowych wpłynęły 2 oferty. 
Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyło P.P. H.U SINBUD Piotr Siniarski, 96-
230 Biała Rawska ul. Mickiewicza 6 w cenie ofertowej 40.487, 91 zł. brutto.  
Zarząd Powiatu zaakceptował powyższą ofertę.  
 
Ad. 8 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia w drodze darowizny od 
Miasta Rawa Mazowiecka działki nr 268/1 o pow. 0,2499 ha, położonej w 
obrębie 3 miasta Rawa Mazowiecka, stanowiącej część drogi powiatowej – 
ulicy Opoczyńskiej, uregulowanej w księdze wieczystej LD1R/00038520/4. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej kwestii. Uchwała               
Nr 436/2018 stanowi złącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 9 Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez Panią Dyrektor 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej sprawozdaniem z 
działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej. 
 
Ad. 10 Wniosek Powiatowej Biblioteki Publicznej o dodatkowe środki 
finansowe na kwotę 8 tyś. zł. z przeznaczeniem na wkład własny do zakupu 
księgozbioru w 2018 r.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.  
 
Ad. 11 Wniosek Stowarzyszenia „Nowe Życie w Rawie” o wsparcie finansowe 
w wysokości 10 000 zł. na korepetycje -  (powtórne rozpatrzenie). 
Zabierając głos w tym punkcie Dyrektor Andrzej Latek powrócił do 
przedstawionego na jednym z poprzednich posiedzeń zarządu  wniosku 
Stowarzyszenia „Nowe Życie w Rawie”. Poinformował, iż zgodnie z 
poleceniem Zarządu przeprowadzone zostało  rozpoznanie potrzeb na oferowane 
przez Stowarzyszenia usługi edukacyjne w naszych szkołach. Wynika z niego, 
że potrzeby te nie są tak wysokie,  aby nie mogły być zaspokojone we własnym 
zakresie (w ramach zajęć dodatkowych organizowanych przez szkoły). Ponadto 
proponowane usługi edukacyjne w świetle obowiązujących przepisów ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U.2016.1817 ze zm.) 
mogą być realizowane  w ramach programu współpracy powiatu rawskiego z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3  w/w Ustawy. Program taki na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr 
XXX/163/17 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 27 października 2017 roku i nie 
przewidziano w nim  realizacji oraz finansowania tego typu działalności.  



   W przypadku, gdyby  wspomniana wyżej Uchwała Rady Powiatu  
obejmowała proponowane przez Stowarzyszenie usługi edukacyjne, wyłonienie 
podmiotu je realizującego każdorazowo musi nastąpić w drodze otwartego 
konkursu ofert. 
W związku z powyższym, po przeanalizowaniu tematu, Zarząd Powiatu 
negatywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.  
 
Ad. 12 Przedstawienie wniosku dyrektora SPZOZ w sprawie umorzenia 
należności pieniężnych z tytułu zaległego czynszu najmu lokalu. 
Zarząd Powiatu powróci do rozpatrzenia tego punktu po szczegółowej analizie.   
 
Ad. 13 Pismo do AMG Centrum Medyczne w sprawie zaprzestania naruszania 
umowy.  
Projekt pisma (wezwanie do zaprzestania naruszania umowy) do AMG Centrum 
Medyczne przedstawił Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu Rawskiego zaakceptował treść przedmiotowego pisma, które 
stanowi złącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 14 Wyrażenie zgody na zlecenie wykonania map d/c projektowych w 
związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu Ścieki dla 
działek drogowych (droga powiatowa i drogi gminne) planowanych do budowy 
bądź przebudowy w ramach zagospodarowania poscaleniowego, prowadzonego 
zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy  Nr 00002-6502-UM0500002/16 z dnia 
24.10.2016 r. zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a 
Powiatem Rawskim. 
Zarząd powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym.  
 
Ad. 15 Informacja nt. dzierżawy nieruchomości położonej w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Opoczyńskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków obrębu nr 5 jako działki nr 3/22, 3/23, 3/25, 3/16 o  łącznej pow. 
3,5398 ha.  
Zabierając głos w tym punkcie Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami poinformował, iż wpłynął 
wniosek Pana Tomasza Kayed zam. Warszawa, który jest zainteresowany 
dzierżawą w/ w nieruchomości i zwraca się z prośbą o  wyrażenie zgody na 
rozłożenie na raty czynszu dzierżawnego (płatnego miesięcznie). Ponadto Pan 
Tomasz Kayed informuje , iż dokonał zmiany nazwy firmy.     
Po zapoznaniu się z przedstawionym tematem, Zarząd Powiatu nie wyraził 
zgody na rozłożenie na raty czynszu dzierżawnego. Natomiast przyjął do 
wiadomości informację o zmianie nazwy firmy.   
 
 



 
Ad. 16 Zatwierdzenie wyniku konkursu na realizację zadania publicznego pn.  
Organizacja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w połączeniu 
z Festynem Organizacji Pozarządowych pn.  „Radosne Święto”. 
Pan Sekretarz Sławomir Stefaniak poinformował, iż wpłynęła 1 oferta na 
realizację zadania publicznego pn.  Organizacja obchodów 100. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości w połączeniu z Festynem Organizacji 
Pozarządowych pn.  „Radosne Święto”. Ofertę złożyło Stowarzyszenie „Rawski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku” 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty.  
 
Ad. 17 Sprawy różne. 
Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował iż w dniu 
dzisiejszym odbyło się spotkanie robocze z Wójtami i Burmistrzami w zakresie 
utworzenia spółki samorządowej która zajęłaby się prowadzeniem szpitala. 
Następnie Starosta Matysiak poinformował o zaproszeniu na wyjazd na Ukrainę 
do Bochoduchiw.  
Również w  sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 
24.04.2018 roku godzina 1400.  
 
Ad. 18 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1600 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  ........................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Zarząd Powiatu:

