
P R O T O K Ó Ł NR  214/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 18 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, Leszek 
Przybył – Z-ca  Dyrektora Wydziału Infrastruktury, 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. Wybór oferty na wykonanie kosztorysu inwestorskiego do projektu 

rozbudowy Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 
4. Informacja o planowanym udzieleniu zamówienia publicznego o wartości 

poniżej 30 tyś euro z zakresu administracji rządowej na wykonanie 
modernizacji bazy danych EGiB obrębu Ścieki. 

5. Informacja o planowanym udzieleniu zamówienia publicznego o wartości 
poniżej 30 tys euro z zakresu administracji rządowej na wykonanie baz 
BDOT i GESUT na części powiatu rawskiego. 

6. Rozpatrzenie wniosku  Firmy GEOPOMIAR S.C. o przedłużenie Umowy 
na wykonanie mapy d/c prawnych nieruchomości położonych w obrębie 
Żydomice, gm. Rawa Mazowiecka, zajętych pod drogę powiatową. 

7. Informacja o wynikach postępowania dotyczącego wykonania map d/c 
projektowych dla nieruchomości o pow. 80,24 ha, stanowiących drogi , 
poł. w obrębie Ścieki, objętych postepowaniem scaleniowym 
prowadzonym  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. Sprawy różne.                                                                                                             
10. 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 Wybór oferty na wykonanie kosztorysu inwestorskiego do projektu 
rozbudowy Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 
Pan Dyrektor Leszek Przybył poinformował, iż  na wykonanie kosztorysu 
inwestorskiego w zakresie opracowanego na zlecenie AMG Centrum Medyczne 
Sp. z o. o projektu rozbudowy Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej 
wpłynęły 3 oferty: 

1. Pani Barbary Michalskiej za kwotę  22.000 zł. brutto;    
2. Pana Jacka Kałuszki za kwotę 20.000 zł. netto;       
3. Archimed Sp. z o. o. za kwotę 8.700 złotych  netto.  

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma Archimed Sp. z o. o. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty cenowej.                                                                     
 
Ad. 4 Informacja o planowanym udzieleniu zamówienia publicznego o wartości 
poniżej 30 tyś euro z zakresu administracji rządowej na wykonanie modernizacji 
bazy danych EGiB obrębu Ścieki. 
Zabierając głos w tym punkcie Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zwrócił się z prośbą o 
wyrażenie zgody na wszczęcie  postępowania w trybie zapytania o cenę  na 
„Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i  budynków części obrębu  
Ścieki_0038 oraz założeniu ewidencji budynków  obręb Ścieki_0038, gmina 
Rawa Mazowiecka_101304_2, powiat rawski_1013, województwo łódzkie_10”. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowania zgodnie z 
powyższym.  
 
Ad. 5 Informacja o planowanym udzieleniu zamówienia publicznego o wartości 
poniżej 30 tyś euro z zakresu administracji rządowej na wykonanie baz BDOT i 
GESUT na części powiatu rawskiego. 
Również w tym punkcie Dyrektor Goryczka zwrócił się z prośbą o wyrażenie 
zgody na wszczęcie  postępowania w trybie zapytania o cenę  na wykonanie baz 
BDOT i GESUT na części powiatu rawskiego (kilka obrębów miasta Rawa 
Mazowiecka).  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowania zgodnie z 
powyższym.  
 
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku  Firmy GEOPOMIAR S.C. o przedłużenie Umowy 
na wykonanie mapy d/c prawnych nieruchomości położonych w obrębie 
Żydomice, gm. Rawa Mazowiecka, zajętych pod drogę powiatową. 



Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek, przedłużając 
umowę wykonania mapy d/c prawnych nieruchomości do dnia 31 października 
br.  
 
Ad. 7 Informacja o wynikach postępowania dotyczącego wykonania map d/c 
projektowych dla nieruchomości o pow. 80,24 ha, stanowiących drogi , poł. w 
obrębie Ścieki, objętych postepowaniem scaleniowym prowadzonym  w ramach 
PROW na lata 2014-2020. 
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację (przedstawioną przez Pana 
Stefana Goryczkę – dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami) o wynikach postępowania w sprawie wykonania map d/c 
projektowych dla nieruchomości o pow. 80,24 ha, stanowiących drogi, poł. w 
obrębie Ścieki, objętych postępowaniem scaleniowym prowadzonym  w ramach 
PROW na lata 2014-2020  – w trybie zapytania o cenę mapy d/c projektowych 
wykona P.H.U SKIERSKIEGO za kwotę 24.000,00 zł. brutto i terminem 
wykonania do dnia 28 września br.  
 
 
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 489/2018 w sprawie 
zmian w budżecie na 2018 rok i Nr 488/2018 oraz nr 490/2018 w sprawie 
zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok. 
Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik nr  2,3 i 4 do protokołu.  
 
Ad. 9 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 27.09.2018 r 
godzina 1400.   
 
Ad. 10 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta  
Rawski – Jacek Otulak dokonał o godzinie 1530 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:

