
P R O T O K Ó Ł NR 198/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 25 czerwca 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 Rawskiego,  Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Andrzej 
Latek - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej,  Małgorzata Killman – Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury,  Stefan Goryczka   - Dyrektor Wydziału Geodezji, 
Katastru  i Gospodarki Nieruchomościami. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1.Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie wyniku przetargu remontu warsztatów szkolnych ZS CEZiU w 
Rawie Mazowieckiej. 
3. Wnioski dyrektorów szkół o odroczenie płatności składek na ubezpieczenia 
społeczne. 
4. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat, stanowiącej własność 
Powiatu Rawskiego, części nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej 
przy ul. Reymonta, oznaczonej nr działki 76 (stawy tzw. „Glinianki”) . 
5. Informacja w sprawie zbycia lokali mieszkalnych przy ul Reymonta.  
6. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania mapy 
d/c prawnych dla nieruchomości zajętych pod drogę, położonych w obrębie 
Żydomice, gm. Rawa Mazowiecka, w celu regulacji stanu prawnego drogi 
powiatowej Nr 4111 E. 
7. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania mapy 
d/c projektowych dla nieruchomości stanowiących drogi, położonych w obrębie 
Ścieki.(cześć obrębu po scaleniu) gm. Rawa  Mazowiecka obejmujących obszar 
80.24 ha. 
8. Wyrażenie zgody na zakup regałów przesuwanych do PODGiK oraz na 
wykonanie prac remontowych (wzmacniających strop) w pomieszczeniach 
piwnicy (archiwum) w budynku przy Pl. Wolności 1. 
9.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany budżetu powiatu.                                                                                                 
10.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany planów finansowych. 
11.  Sprawy różne.                                                                                                             

     12.  Zamknięcie posiedzenia. 
 
 



Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Zatwierdzenie wyniku przetargu remontu warsztatów szkolnych ZS 
CEZiU w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki przetargu na zadanie 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”. Oferta Firmy Moderndom s.c. ze Skierniewic za cenę brutto 
1146662,43 zł.  uzyskała najwyższą ilość punktów, jest najkorzystniejsza a 
przedłożone w dniu 21.06.2018 roku dokumenty potwierdzają spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oraz braków podstaw wykluczenia, 
wyszczególnionych w SIWZ.   
 
Ad. 3 Wnioski dyrektorów szkół o odroczenie płatności składek na 
ubezpieczenia społeczne. 
Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych tj. Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych  w Białej Rawskiej, Zespołu Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej oraz Zespołu Placówek 
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej zwrócili się z wnioskami o wyrażenie 
zgody na przesunięcie terminu płatności składek wobec ZUS za miesiące 
sierpień, wrzesień, październik i listopad  br. na okres 6 miesięcy.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę Dyrektorom powyżej wymienionych szkół na 
wystąpienie do ZUS o odroczenie płatności składek na ubezpieczenia społeczne. 
 
Ad. 4 Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat, stanowiącej 
własność Powiatu Rawskiego, części nieruchomości położonej w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Reymonta, oznaczonej nr działki 76 (stawy tzw. 
„Glinianki”) . 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydzierżawienie gruntu  
– części działki nr 76 położonej w obrębie 5 miasta Rawa Mazowiecka (chodzi 
o teren zbiorników wodnych i pasa gruntu wokół) Towarzystwu Przyjaciół 
Zbiornika „Glinianki”. 
  
Ad. 5 Informacja w sprawie zbycia lokali mieszkalnych przy ul Reymonta.  
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację dotyczącą zbycia lokali 
mieszkalnych przy ul Reymonta ( jedna lokatorka zrzeka się prawa wykupu 
mieszkania).  
 



Ad. 6 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
mapy d/c prawnych dla nieruchomości zajętych pod drogę, położonych w 
obrębie Żydomice, gm. Rawa Mazowiecka, w celu regulacji stanu prawnego 
drogi powiatowej Nr 4111 E. 
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację (przedstawioną przez Pana 
Stefana Goryczkę – dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami) o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
mapy d/c prawnych dla nieruchomości zajętych pod drogę, położonych w 
obrębie Żydomice, gm. Rawa Mazowiecka, w celu regulacji stanu prawnego 
drogi powiatowej Nr 4111 E); wybrana została oferta Pana Krzysztofa Dudka  – 
(tańsza oferta w cenie 6396 zł. ) 
 
Ad. 7 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
mapy d/c projektowych dla nieruchomości stanowiących drogi, położonych w 
obrębie Ścieki.(część obrębu po scaleniu) gm. Rawa  Mazowiecka 
obejmujących obszar 80.24 ha. 
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację (przedstawioną przez Pana 
Stefana Goryczkę – dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami) o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
mapy d/c projektowych dla nieruchomości stanowiących drogi, położonych w 
obrębie Ścieki.(część obrębu po scaleniu) gm. Rawa  Mazowiecka 
obejmujących obszar 80.24 ha - w trybie zapytania o cenę mapę d/c 
projektowych wykona PUH "Skiergeo" (tańsza oferta). 
 
Ad. 8 Wyrażenie zgody na zakup regałów przesuwanych do PODGiK oraz na 
wykonanie prac remontowych (wzmacniających strop) w pomieszczeniach 
piwnicy (archiwum) w budynku przy Pl. Wolności 1. 
Zarząd Powiatu polecił Wydziałowi Geodezji oszacować koszty wykonania 
robót budowlanych, badań, dokumentacji oraz niezbędnych pozwoleń i wtedy 
Zarząd Powiatu  podejmie stosowaną decyzję.   
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany budżetu powiatu.       
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. 
Uchwała Nr 456/2018 stanowi złącznik nr 2 do protokołu.  
 
                                                                                          
Ad. 10 Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany planów finansowych. 
 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2018 rok. Uchwała Nr 457/2018 stanowi złącznik nr 3 
do protokołu.  
                                                                                            
 
 



 
Ad. 11 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu  na dzień 28.06.2018 
r. godzina 14:30 oraz kolejnego w dniu 29.06.2018 r. po Sesji Rady Powiatu 
Rawskiego.  
 
Ad. 12 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  ............................................. 
 
Jacek  Otulak           Wicestarosta  ............................................. 
 
Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 


	Zarząd Powiatu:

