
P R O T O K Ó Ł NR  212/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 04 września 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,  Łukasz 
Sawicki – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, 
Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Halina Bartkowicz – 
Błażejewska – Dyrektor – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami.  

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Jacek Otulak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową 
i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2018 roku.  

4. Wyniki postępowań do 30 tyś. euro. 
5. Wyrażenie zgody Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi na użyczenie 

części działki nr 300 w obrębie 1 miasto Rawa Mazowiecka, niezbędnej 
do realizacji robót budowlanych na drodze woj. nr 707 – ul. Skierniewicka 
w Rawie Mazowieckiej, polegających na wykonaniu przecisku pod torami 
kolejowymi kanalizacji deszczowej.  

6. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci kablowej 15 kV w działkach: 
nr ew. 79 w obrębie Nowy Kurzeszyn, 48 w obrębie Rogówiec, 25/1 w 
obrębie Zakład Doświadczalny Rossocha, stanowiących pas drogowy 
drogi nr 4109E Kurzeszyn –Janolin. Inwestycja jest celem publicznym i 
polega na rozbiórce linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV i 
poprowadzeniu jej kablem w powyższych działkach.  

7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie rozwiązania umowy na wykonanie map 
projektowych dla dróg położonych w obrębie Ścieki, gmina Rawa 
Mazowiecka , objętych projektem realizowanym w ramach PROW na lata 
2014-2020. 



8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok, oraz w 
sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 
rok.  

9. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian 
budżetu roku 2018. 

10. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego.  

11. Sprawy różne.                                                                                                             
12. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał 
Wicestarosta  Rawski – Jacek Otulak, witając zaproszonych gości oraz 
członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również 
uwag nie zgłoszono. 
 
 
Ad. 3 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i 
społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych 
otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2018 roku.  
Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska – Dyrektor – Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie przedstawił i omówił projekt uchwały w powyższej kwestii. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
W tym punkcie Pani Dyrektor poinformowała, iż w dniach 24-26 września br. 
region łódzki odwiedzą przedstawiciele województw: pomorskiego, śląskiego, 
kujawsko - pomorskiego biorących udział w Sieci współpracy 4 województw. 
Jednym z celów wizyty jest zaprezentowanie dobrych praktyk dotyczących 
realizacji projektów unijnych. Projekt partnerski, którego liderem jest powiat 
rawski pn. ”Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” ze względu na 
zakres realizowanego wsparcia, zaangażowanie do partnerstwa wielu 
podmiotów, sprawną i terminową realizację jest dobrym przekładem 
wykorzystania funduszy unijnych na rzecz rozwoju regionu i jego mieszkańców.  
Ponadto Pani Dyrektor poinformowała, iż w dniu 16 września br. w godzinach 
15 00 – 1800  na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej 
odbędzie się impreza integracyjna pn.”Wszystkie dzieci nasze są”.  
 
 
 



Ad. 4 Wyniki postępowań do 30 tyś. euro. tj. na : 

- budowę chodnika w m. Zakrzew wzdłuż drogi powiatowej nr 1334E  
   (Zawady)-Biała Rawska; 

- wykonanie robót ziemnych na drodze nr 4306E na odcinku Lesiew- do  
  dr. woj. nr 725; 

- zakup kruszywa na remont drogi nr 1321E (Kowiesy)-Zakrzew.   

W tym punkcie Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury 
poinformowała, iż na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej  nr 1334E 
(Zawady) – Biała Rawska w zakresie budowy  chodnika m. Zakrzew na 
powierzchni (170,00 m2 ) do dnia  31.08.2018 r. godz. 1000    tj. terminu 
składania ofert cenowych wpłynęła 1 oferta P.P.H.U. SINBUD - w cenie 
ofertowej 31 000,00 zł brutto.    
Następnie poinformowała ,iż na wykonanie robót ziemnych na drodze nr 4306E 
na odcinku Lesiew- do  dr. woj. nr 725 wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą 
ofertę przedstawiło P.P.H.U. SINBUD - w cenie ofertowej 38 130,00 zł brutto.    
Natomiast na  zakup kruszywa na remont drogi nr 1321E (Kowiesy) - Zakrzew.  
Wpłynęła 1 oferta P.H.U. DAW-TRANS - w cenie ofertowej 17 908,80zł brutto 
(68,88zł/1Mg). 
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór najkorzystniejszych ofert cenowy. 
 
Ad. 5 Wyrażenie zgody Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi na użyczenie 
części działki nr 300 w obrębie 1 miasto Rawa Mazowiecka, niezbędnej do 
realizacji robót budowlanych na drodze woj. nr 707 – ul. Skierniewicka w 
Rawie Mazowieckiej, polegających na wykonaniu przecisku pod torami 
kolejowymi kanalizacji deszczowej.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym.  
 
Ad. 6 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci kablowej 15 kV w działkach: 
nr ew. 79 w obrębie Nowy Kurzeszyn, 48 w obrębie Rogówiec, 25/1 w obrębie 
Zakład Doświadczalny Rossocha, stanowiących pas drogowy drogi nr 4109E 
Kurzeszyn –Janolin. Inwestycja jest celem publicznym i polega na rozbiórce 
linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV i poprowadzeniu jej kablem w 
powyższych działkach.  
Zarząd Powiatu odmówił zezwolenia na lokalizację projektowanej sieci 
kablowej 15 kV w/w działkach ze względu na bezpieczeństwo a także z uwagi 
na fakt że pas drogowy w przedmiotowej lokalizacji jest wąski. 
 
Ad. 7 Rozpatrzenie wniosku w sprawie rozwiązania umowy na wykonanie map 
projektowych dla dróg położonych w obrębie Ścieki, gmina Rawa Mazowiecka, 
objętych projektem realizowanym w ramach PROW na lata 2014-2020. 



Pan Stefan Goryczka - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował, iż wpłynął wniosek P.U.H „SKIERGEO” 
dotyczący rozwiązania umowy z  przyczyn (wypadek losowy). 
Zarząd Powiatu  wyraził zgodę na rozwiązanie umowy.  
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok, oraz w 
sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok.  
Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu  przedstawił i omówił projekt uchwały 
w powyższej sprawie. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 486/2018 w sprawie 
zmian w budżecie na 2018 rok i Nr 487/2018 w sprawie zmiany planów 
finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok. Przedmiotowe uchwały 
stanowią załącznik nr  2 i 3 do protokołu.  
 
Ad. 9 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian 
budżetu roku 2018. 
W tym punkcie Pan skarbnik Łukasz Sawicki przedstawił i omówił projekt 
Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian budżetu roku 2018. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
Również w tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął informacje: 

-  o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku; 

- o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego 
na lata 2018 – 2039 za I półrocze 2018 roku; 

- o dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu 
Rawskiego z tytułu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i 
publicznoprawnym, do których nie stosuje się ustawy -  Ordynacja podatkowa, 
udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych należności w okresie od 1 stycznia 2018 
roku do 30 czerwca 2018 roku; 

-  o przebiegu wykonania planów finansowych SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej 
oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej za I półrocze 
2018 roku. 

Ad. 10 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego.  
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w powyższej kwestii.   
 
Ad. 11 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 11.09.2018 r 
godzina 1400.   
 



Ad. 12 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta  
Rawski – Jacek Otulak 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:

