
P R O T O K Ó Ł NR  213/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 11 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, Stefan Goryczka – 
Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
Grażyna Walewska -  Inspektor w Oddziale Oświaty, Kultury i  Sportu. 

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Jacek Otulak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Wyniki postępowań do 30 tyś. EURO. 
4. Wydanie tytułu prawnego na korzystanie z zabytku , uprawniającego do 

występowania z wnioskiem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Łodzi, firmie USŁUGI PROJEKTOWE  BUDOWNICTWO, 
DROGOWNICTWO INSTALACJE z Łęczycy  
ul. Dworcowa 5d/7, posiadającej upoważnienie Zarządu Powiatu 
Brzezińskiego do sporządzenia dokumentacji projektowej dla przebudowy 
drogi powiatowej nr 2918E z koleją wąskotorową w Jeżowie wraz z 
niezbędnymi uzgodnieniami.   

5. Wyrażenie zgody na postawienie pamiątkowego zegara słonecznego na 
działce 448/17 w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, stanowiącej pas 
drogowy drogi powiatowej nr 4110E al. Konstytucji 3 Maja.   

6. Wyrażenie zgody na zrzeczenie się roszczeń finansowych wobec Skarbu 
Państwa z tytułu nakładów  poniesionych na nieruchomości (dz. nr 3/48 – 
fragment ul. Opoczyńskiej), w przypadku odwołania darowizny , w 
związku z wnioskiem  do Wojewody o przekazanie w/w działki (drogi 
powiatowej) w formie darowizny na rzecz Powiatu Rawskiego. 

7. Informacja w sprawie wyników przetargu nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, położonej w 
Rawie Mazowieckiej przy ul. Opoczyńskiej. 

8. Rozpatrzenie wniosku p. Roberta Synowca w sprawie wydzielenia i 
sprzedaży części działki (nr 307/7 , obr. nr 4) stanowiącej własność 
Powiatu, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej.  



9. Zmiana uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie likwidacji LO w 
ZSCEZU. 

10. Wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej o 
środki finansowe wysokości 10.000 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie 
wyposażenia na boisku Orlik przy szkole. 

11. Sprawy różne.                                                                                                             
12. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1200 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 Wyniki postępowań do 30 tyś. Euro. tj. na : 
- wykonanie robót ziemnych w ciągu drogi powiatowej nr 4306E 
(Wiechnowice) – Lesiew na odcinku Lesiew – DW 725.   
W tym punkcie Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury 
poinformowała, iż w dniu 6 września 2018 roku wykonawca, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, zrezygnował z wykonania robót 
objętych zapytaniem ofertowym z powodu awarii sprzętu. W zawiązku z 
powyższym Zarząd Powiatu zaakceptował wybór oferty Przedsiębiorstwa 
Budowy i Utrzymania Dróg MIRDRÓG w cenie ofertowej 48 339,00 zł brutto.    
Kolejno Pani Dyrektor poinformował, iż na  Remont wiaduktu w ciągu drogi 
powiatowej nr 4118 E Pukinin – Mogielnica w miejscowości Rylsk Duży do 
dnia 6 września br. do godziny 1000 nie została złożona żadna oferta. 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.  
 
Ad. 4 Wydanie tytułu prawnego na korzystanie z zabytku , uprawniającego do 
występowania z wnioskiem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Łodzi, firmie USŁUGI PROJEKTOWE BUDOWNICTWO, 
DROGOWNICTWO INSTALACJE z Łęczycy ul. Dworcowa 5d/7, 
posiadającej upoważnienie Zarządu Powiatu Brzezińskiego do sporządzenia 
dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2918E z koleją 
wąskotorową w Jeżowie wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.   
Zarząd Powiatu wydał zgodę zgodnie z powyższym.  
 



Ad. 5 Wyrażenie zgody na postawienie pamiątkowego zegara słonecznego na 
działce 448/17 w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, stanowiącej pas drogowy 
drogi powiatowej nr 4110E al. Konstytucji 3 Maja.   
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na postawienie pamiątkowego zegara 
słonecznego na przedmiotowej działce do dnia 1 września 2021 roku.  
 
Ad. 6 Wyrażenie zgody na zrzeczenie się roszczeń finansowych wobec Skarbu 
Państwa z tytułu nakładów  poniesionych na nieruchomości (dz. nr 3/48 – 
fragment ul. Opoczyńskiej), w przypadku odwołania darowizny , w związku z 
wnioskiem  do Wojewody o przekazanie w/w działki (drogi powiatowej) w 
formie darowizny na rzecz Powiatu Rawskiego. 
Zarząd Powiatu podjął decyzje, iż zrzeka się roszczeń finansowych wobec 
Skarbu Państwa z tytułu nakładów  poniesionych na nieruchomości (dz. nr 3/48 
– fragment ul. Opoczyńskiej), w przypadku odwołania darowizny, w związku z 
wnioskiem  do Wojewody o przekazanie w/w działki (drogi powiatowej) w 
formie darowizny na rzecz Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 7 Informacja w sprawie wyników przetargu nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, położonej w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Opoczyńskiej. 
Informację nt. wyniku przetargu na sprzedaż działek oznaczonych nr 3/16, 3/22, 
3/23 i 3/25, położonych przy ul. Opoczyńskiej w Rawie Mazowieckiej  
przedstawił Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami, który poinformował, iż do uczestnictwa w 
postępowaniu przetargowym  nie zgłosiły się żadne osoby  ( nie wniesiono 
wadium). Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  
Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informację.  
 
Ad. 8 Rozpatrzenie wniosku p. Roberta Synowca w sprawie wydzielenia i 
sprzedaży części działki (nr 307/7 , obr. nr 4) stanowiącej własność Powiatu, 
położonej  w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej.  
Zabierając głos w tym punkcie Dyrektor Goryczka przedstawił i omówił 
wniosek w przedmiotowej sprawie.  
Po zapoznaniu się z tematem , Zarząd Powiatu podjął decyzje, iż wystąpi w tej 
kwestii z wnioskiem do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka o zmianę planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Ad. 9 Zmiana uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie likwidacji LO w 
Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej. 
W tym punkcie Pani Grażyna Walewska -  Inspektor w Oddziale Oświaty, 
Kultury i  Sportu poinformowała, iż w projekcie  uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego dotyczącej likwidacji LO w Rawie Mazowieckiej przy ul. 



Zwolińskiego 46 wykreślono zapis § 2 tj. proces likwidacji szkoły rozpocznie 
się poprzez wstrzymanie od roku szkolnego 2018/2019 naboru uczniów do klas 
pierwszych.  Z uwagi na to że rok szkolny 2018/2019 już się rozpoczął a 
niniejsza uchwała jest podejmowana po rozpoczęciu roku szkolnego dlatego 
zapis ten został przeniesiony do uzasadnienia, taką propozycje przedstawiło też  
Kuratorium Oświaty Delegatura w Skierniewicach. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 

 Ad. 10 Wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rawie 
Mazowieckiej o środki finansowe wysokości 10.000 zł. z przeznaczeniem na 
uzupełnienie wyposażenia na boisku Orlik przy szkole. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie Liceum Ogólnokształcącemu w 
Rawie Mazowieckiej  kwoty 10.000 tyś. zł. (z rezerwy oświatowej) z 
przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia na boisku Orlik przy szkole. 
 
Ad. 11 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 18.09.2018 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 1330 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:

