
P R O T O K Ó Ł NR  205/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 24 lipca 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,  Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu, Małgorzata Killman – 
Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Grażyna Walewska - Inspektor w Wydziale 
Polityki Społecznej, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej telekomunikacyjnej linii kablowej 

wraz z przyłączami w działkach: nr ew. 207/1, 208/1 w obrębie 
Sierzchowy Kolonia, stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 
4306E (Wiechnowice)- Lesiew.  

4. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej telekomunikacyjnej linii kablowej 
wraz z przyłączami w działkach: nr ew. 145/1, 146,256/1  w obrębie 
Podskarbice Szlacheckie ,  stanowiących pas drogowy drogi powiatowej 
nr 4117E Ossowice-Kaleń.  

5. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci kablowej nN  w działce nr 
ew. 230/1 w obrębie Jajkowice, stanowiącej pas drogowy drogi 
powiatowej nr 4128E Olszowa Wola –(Błędów). 

6.  Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej nN  w działkach: nr 
ew. 97/1, 194/1, 313/2 w obrębie Brzozówka, stanowiącej pas drogowy 
drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)- Lesiew .  

7. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej nN  (przebudowa 
napowietrzne sieci nN) w działce nr ew. 44 w obrębie Przyłuski, 
stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4127E Biała Rawska – 
(Wilków) .  

8. Wyniki postępowania do 30 tyś. euro na remont istniejącego ciągu 
pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 4116E. 

9. Informacja z sesji otwarcia ofert na postępowanie pn.” Remont drogi 
powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z remontem 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem)-(Raducz) w m. 
Wilkowice”.  



10. Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie likwidacji Liceum 
Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

11. Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie uchwalenia regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. 

12. Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad 
udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy 
Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski.  

13. Informacja o wynikach postępowania  w sprawie zlecenia wykonania 
operatu szacunkowego, d/c ustalenia wartości, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej, 
oznaczonej nr dz. 3/48 (obr. nr 5) ul. Opoczyńska  w związku z 
wnioskiem do Wojewody o nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu 
Rawskiego. 

14. Projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego  w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Rawa Mazowiecka dwóch 
samodzielnych lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku w 
Rawie Mazowieckiej przy ul. Reymonta 11. 

15. Informacja o wynikach postępowania w sprawie wykonania dokumentacji 
dotyczącej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Julianowie, gm. 
Rawa Mazowiecka – dz. nr 98/4 i 113, tj.: 
- wykonanie aktualizacji operatu egib w zakresie budynków, 
- wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 
d/c sprzedaży. 

16. Informacja o wynikach postępowania w sprawie wykonania aktualizacji 
klasyfikacji gruntów dla nieruchomości, na których dokonano zalesień                               
w ramach PROW 2007-2013. 

17. Wyrażenie zgody na zlecenie aktualizacji operatów szacunkowych do 
zabezpieczeń hipotecznych wykonanych na gruntach Powiatu Rawskiego.  

18. Wyrażenie zgody na nieodpłatne korzystanie z terenu przy ul. 
Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej przez Zakład Energetyki 
Cieplnej. 

19. Sprawy różne.                                                                                                             
20.  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 projektowanej telekomunikacyjnej linii kablowej 
wraz z przyłączami w działkach: nr ew. 207/1,  208/1 w obrębie Sierzchowy 
Kolonia, stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) 
- Lesiew. Jest to kolejny etap inwestycji „ostatniej mili” związanej z 
umożliwieniem dostępu do internetu szerokopasmowego.   
Zarząd Powiatu uzgodnił powyższą lokalizację.    
 
Ad 4. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej telekomunikacyjnej linii kablowej 
wraz z przyłączami w działkach: nr ew. 145/1, 146,256/1  w obrębie 
Podskarbice Szlacheckie ,  stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 
4117E Ossowice-Kaleń. Jest to kolejny etap inwestycji „ostatniej mili” 
związanej z umożliwieniem dostępu do internetu szerokopasmowego. 
Zarząd Powiatu uzgodnił powyższą lokalizację.    
 

Ad. 5 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci kablowej nN  w działce nr 
ew. 230/1 w obrębie Jajkowice, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 
4128E Olszowa Wola –(Błędów).Inwestycja celu publicznego służąca poprawie 
warunków napięciowych u odbiorców. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uzgodnienie przedmiotowej lokalizacji 
projektowanego przyłącza kablowego nN. 
 
Ad. 6 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej nN  w działkach: nr 
ew. 97/1, 194/1, 313/2 w obrębie Brzozówka, stanowiącej pas drogowy drogi 
powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)- Lesiew .  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uzgodnienie przedmiotowej lokalizacji 
projektowanego przyłącza kablowego nN. 
 
Ad. 7 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej nN  (przebudowa 
napowietrzne sieci nN) w działce nr ew. 44 w obrębie Przyłuski, stanowiącej pas 
drogowy drogi powiatowej nr 4127E Biała Rawska – (Wilków) .  
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z powyższym punktem nie uzgodnił 
przedmiotowej lokalizacji.  
 
Ad. 8 Wyniki postępowania do 30 tyś. euro na remont istniejącego ciągu 
pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 4116E w miejscowości Matyldów. 
 Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury poinformowała, 
iż w wyniku przeprowadzonego postępowania do dnia 18.07.2018 r. tj. terminu 



składania ofert cenowych wpłynęła 1 oferta  P.P.H.U. SINBUD w cenie 
ofertowej  39 729,00 zł brutto.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór powyższej oferty.  
 
Ad. 9 Informacja z sesji otwarcia ofert na postępowanie pn.” Remont drogi 
powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z remontem skrzyżowania z 
drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem)-(Raducz) w m. Wilkowice”.  
Zabierając głos w tym punkcie Pani Dyrektor Killman poinformowała, iż na 
w/w zadanie wpłynęła 1 oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych 
Sp. z o.o. w cenie ofertowej brutto 407 267, 22 zł.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją. 
 
Ad. 10 Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie likwidacji Liceum 
Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 
Materiał w powyższej kwestii omówiła Pani Inspektor Grażyna Walewska. Po 
zapoznaniu się z materiałem Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekty 
uchwały Rady Powiatu Rawskiego.  
 
Ad. 11 Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie uchwalenia regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 
niektórych innych składników wynagrodzenia. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekty uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego.  
 
Ad. 12 Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad 
udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta 
Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Rawski.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekty uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego.  
 
Ad. 13 Informacja o wynikach postępowania  w sprawie zlecenia wykonania 
operatu szacunkowego, d/c ustalenia wartości, stanowiącej własność Skarbu 
Państwa, nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej, oznaczonej nr dz. 
3/48 (obr. nr 5) ul. Opoczyńska  w związku z wnioskiem do Wojewody o 
nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Rawskiego.    
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację (przedstawioną przez Pana 
Stefana Goryczkę – dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami) o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
operatu szacunkowego, d/c ustalenia wartości, stanowiącej własność Skarbu 
Państwa, nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej, oznaczonej nr dz. 



3/48 (obr. nr 5) ul. Opoczyńska  w związku z wnioskiem do Wojewody o 
nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Rawskiego – w trybie zapytania o 
cenę operat wykona rzeczoznawca majątkowy Pani Barbara Bartosiewicz 
(tańsza oferta). 
 
Ad. 14 Projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego  w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Rawa Mazowiecka dwóch 
samodzielnych lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Reymonta 11. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt Uchwały Rady 
Powiatu Rawskiego w powyższej kwestii.  
 
Ad. 15 Informacja o wynikach postępowania w sprawie wykonania 
dokumentacji dotyczącej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w 
Julianowie, gm. Rawa Mazowiecka – dz. nr 98/4 i 113, tj.: 

- wykonanie aktualizacji operatu egib w zakresie budynków, 

- wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości d/c 
sprzedaży. 

Pana Stefan Goryczka – dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował o wynikach postępowania w sprawie 
wykonania dokumentacji dotyczącej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej 
w Julianowie, gm. Rawa Mazowiecka – dz. nr 98/4 i 113, tj.:- wykonanie 
aktualizacji operatu egib w zakresie budynków  – w trybie zapytania o cenę 
wykona firma GEOPOMIAR s.c  za cenę 861,00 zł. brutto i terminem 14 dniu 
od dnia podpisania umowy. Natomiast wykonania operatu szacunkowego 
określającego wartość nieruchomości d/c sprzedaży w trybie zapytania o cenę, 
dokona rzeczoznawca majątkowy pan Tadeusz Kryjan . 
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór powyższych ofert.  
 
Ad. 16 Informacja o wynikach postępowania w sprawie wykonania aktualizacji 
klasyfikacji gruntów dla nieruchomości, na których dokonano zalesień                               
w ramach PROW 2007-2013. 
Zabierając głos w tym punkcie Dyrektor Goryczka przedstawił informację o 
wynikach postępowania w sprawie wykonania aktualizacji klasyfikacji gruntów 
dla nieruchomości, na których dokonano zalesień w ramach PROW 2007-2013        
( 12 wniosków) – w trybie zapytania o cenę aktualizacji klasyfikacji gruntów 
dokona klasyfikator Pan Kazimierz Szewczyk  za cenę 9600,00 zł. brutto i 
terminem wykonania do dnia  29 września br.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór powyższej oferty.  
 



Ad. 17 Wyrażenie zgody na zlecenie aktualizacji operatów szacunkowych do 
zabezpieczeń hipotecznych wykonanych na gruntach Powiatu Rawskiego.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie aktualizacji (8szt.) operatów 
szacunkowych do zabezpieczeń hipotecznych wykonanych na gruntach Powiatu 
Rawskiego. Powyższej usługi dokona Pan Tadeusz Kryjan za kwotę 2400,00 zł. 
brutto.  
  
Ad. 18 Wyrażenie zgody na nieodpłatne korzystanie z terenu przy ul. 
Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej przez Zakład Energetyki Cieplnej. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę Zakładowi Energetyki Cieplnej na nieodpłatne  
korzystanie z terenu przy ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej.  
                                                                   
Ad. 19 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu  na dzień 31.07.2018 
r. godzina 14:00.  
 
Ad. 20 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.  
 
Sporządziła: 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:

