
P R O T O K Ó Ł NR 191/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 21 maja 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, Grażyna Machnicka – Kierownik Oddziału Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej, Grażyna Walewska – Inspektor w Oddziale  
Oświaty, Kultury i Sportu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1.Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSP w Białej Rawskiej  na złożenie 
wniosku pn. „Eko pracownia pod chmurką”. 
4. Umowy udostępniania nieruchomości na cele budowlane – dotyczy 
bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu dla ZPS w Rawie 
Mazowieckiej oraz ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej.   
5. Informacja dotycząca utworzenia spółki samorządowej. 
6. Informacja o wynikach drugiego przetargu na modernizację ewidencji 
gruntów i budynków obrębów Sadkowice,  gminy Sadkowice. 
7. Informacja o wynikach postepowania  na udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości poniżej 30 tyś euro z zakresu administracji rządowej na wykonanie 
doprowadzenie do spójności topologicznej działek, klas gruntów i użytków bazy 
danych EGiB wewnątrz 24 obrębów ewidencyjnych z terenu Powiatu 
Rawskiego. 
8. Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu. 
9. Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego. 
10 . Sprawy różne.                                                                                                             

     11. Zamknięcie posiedzenia. 
 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1100 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
 



Ad. 3 Udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSP w Białej Rawskiej  na 
złożenie wniosku pn. „Eko pracownia pod chmurką”. 
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Jolancie Popłońskiej – 
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej do 
reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie podpisania, złożenia i realizacji 
oraz rozliczania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego pn.”„Eko 
pracownia pod chmurką”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  Kwota 
wnioskowanego dofinansowania 50 000,00 zł, wysokość wkładu własnego 10 %  
Uchwała nr 448/2018 stanowi złącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 4 Umowy udostępniania nieruchomości na cele budowlane – dotyczy 
bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu dla ZPS w Rawie 
Mazowieckiej oraz ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej.   
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie nieruchomości szkolnych ( tj. 
ZS CEZiU i ZPS w Rawie Mazowieckiej) na cele budowlane tj. ułożenie 
przyłącza internetowego. 
 
Ad. 5 Informacja dotycząca utworzenia spółki samorządowej.  
Zabierając głos w tym punkcie Pan Starosta Matysiak poinformował, iż  powiat 
wystąpi do samorządów z propozycją utworzenia spółki samorządowej z 
kapitałem zakładowym w wysokości 1. 091 000,00zł. Wynikające z 
przygotowanego biznes planu spółki potrzeby środków kapitałów własnych 
zostaną zrealizowane w formie kapitału zapasowego.    
 
Ad. 6 Informacja o wynikach drugiego przetargu na modernizację ewidencji 
gruntów i budynków obrębów Sadkowice,  gminy Sadkowice. 
Realizując przyjęty porządek obrad Kierownik  Oddziału Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej – Pani Grażyna Machnicka  poinformowała iż na 
zadanie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 
Sadkowice_0024, gmina Sadkowice_101306_2, powiat rawski_1013, 
województwo łódzkie_10”, wpłynęła 1 oferta. Zamawiający przeznaczył na 
sfinansowanie zadania kwotę brutto 210 000,00 zł. Natomiast złożona oferta z 
ceną za kwotę  359 775,00 złotych brutto przewyższa kwotę przeznaczonych 
środków na sfinansowanie zadania.  
W związku z tym ,iż zamawiający nie posiada środków na zwiększenie kwoty 
sfinansowania zadania, Zarząd Powiatu podjął decyzję  o  unieważnieniu 
postępowania i zdecydował o ponownym ogłoszeniu przetargu. Ponadto Zarząd 
Powiatu podjął decyzje o wystąpieniu z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego o 
zwiększenie środków finansowych na to zadanie.  
 
Ad. 7 Informacja o wynikach postępowania  na udzielenie zamówienia 
publicznego o wartości poniżej 30 tyś euro z zakresu administracji rządowej na 



wykonanie doprowadzenie do spójności topologicznej działek, klas gruntów i 
użytków bazy danych EGiB wewnątrz 24 obrębów ewidencyjnych z terenu 
Powiatu Rawskiego. 
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację (przedstawioną przez Panią 
Grażynę Machnicką – Kierownika  Oddziału Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej, o wynikach postępowania w sprawie wykonania 
doprowadzenia do spójności topologicznej działek, klas gruntów i użytków bazy 
danych EGiB wewnątrz 24 obrębów ewidencyjnych z terenu Powiatu 
Rawskiego - w trybie zapytania o cenę, usługę wykona Pan Leszek Królikowski 
(tańsza oferta). 
 
Ad. 8 Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu. 
Zabierając głos w tym punkcie Pani Monika Frankowska – Skarbnik Powiatu 
przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 
rok. Po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem, Zarząd Powiatu 
jednogłośnie podjął Uchwałę nr 446/2018, która stanowi złącznik nr 3 do 
protokołu.  
 
Ad. 9 Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2018 roku. Przedmiotowa Uchwała Nr 447/2018 stanowi 
złącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
                               
Ad. 10 Sprawy różne. 
Zabierając głos w sprawach różnych Przewodnicząca Rady Pani Maria 
Charążka i Pan Wicestarosta Jacek Otulak poinformowali, iż uczestniczyli w 
dniach 18-20.05.br. wraz z delegacją powiatu rawskiego w wyjeździe do  
Bohodukhiv. Celem wizyty było nawiązanie współpracy  oraz wymiana 
młodzieży.  
Również w  sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu wstępnie na 
dzień 25.05.2018 roku godzina 1300 oraz kolejnego na dzień 29.05.2018 roku 
godzina 1400. 
 
Ad. 11 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1230 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:

