
P R O T O K Ó Ł NR  217/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 09 października 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:  Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu, Sławomir 
Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Małgorzata Killman -   Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, 
Małgorzata Leszczyńska p.o. Dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.   

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Zatwierdzenie treści pisma skierowanego do AMG Centrum Medyczne. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na  2018 rok oraz zmiany 

panów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok.  
5. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci telekomunikacyjnej w działce 

nr ew. 718 w obrębie Białynin Południe, stanowiącej pas kolei 
wąskotorowej.  

6. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza wodociągowego w 
działce nr ew. 134 w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka, stanowiącej pas 
kolei wąskotorowej , do działki nr 72/2 w obrębie 8 m. Rawa Mazowiecka.   

7. Wyniki postępowania do 30 tyś EURO na dostawę kruszywa drogowego, 
dolomitowego frakcji 0-31,5 mm. 

8. Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu na zakup materiałów biurowych 
i paliwa gazowego.  

9. Propozycja odbycia uroczystej sesji z samorządami z terenu powiatu 
rawskiego z okazji 100-lecia odzyskania  niepodległości.  

10. Sprawy różne.     
11. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 830 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 Zatwierdzenie treści pisma skierowanego do AMG Centrum Medyczne. 
Projekt treści pisma skierowanego do AMG Centrum Medyczne przedstawił Pan 
Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego 
w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu Rawskiego zaakceptował treści pisma skierowanego do AMG 
Centrum Medyczne, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

 
 
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na  2018 rok oraz zmiany 
panów 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 499/2018 w sprawie 
zmian w budżecie na 2018 rok i Nr 500/2018 w sprawie zmiany planów 
finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok. Przedmiotowe uchwały 
stanowią załącznik nr  3 i 4 do protokołu.  
 
 
Ad. 5 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci telekomunikacyjnej w działce 
nr ew. 718 w obrębie Białynin Południe, stanowiącej pas kolei wąskotorowej. 
Jest to kolejny etap realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.  
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił powyższą lokalizacje  sieci 
telekomunikacyjnej. Niezbędne jest również sporządzenie operatu 
szacunkowego określającego wartość działki w celu ustanowienia służebności 
przesyłu, który zleci powiat a koszty pokryje inwestor.  
 
Ad. 6 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza wodociągowego w 
działce nr ew. 134 w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka, stanowiącej pas kolei 
wąskotorowej, do działki nr 72/2 w obrębie 8 m. Rawa Mazowiecka.  
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił powyższą lokalizacje projektowanego 
przyłącza wodociągowego. Niezbędne jest również sporządzenie operatu 
szacunkowego określającego wartość działki w celu ustanowienia służebności 
przesyłu, który zleci powiat a koszty pokryje inwestor. 
 
Ad. 7 Wyniki postępowania do 30 tyś EURO na dostawę kruszywa drogowego, 
dolomitowego frakcji 0-31,5 mm. 
Pani Małgorzata Killma -   Dyrektor Wydziału Infrastruktury poinformowała o 
wynikach postępowania na dostawę kruszywa drogowego, dolomitowego frakcji 
0-31,5 mm. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma P.H.U. DAW-TRANS 
w cenie ofertowej 68,88 zł/1Mg brutto. Szacunkowa ilość kruszywa będąca 



przedmiotem zamówienia to 260Mg. W budżecie na ten cel przeznaczono kwotę 
20 000 zł. , w związku z czym zamówienie zwiększono do 290Mg.  
Zarząd Powiatu  zatwierdził wybór powyższej oferty.  
 
Ad. 8 Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu na zakup materiałów 
biurowych i paliwa gazowego.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym.  
 
Ad. 9 Propozycja odbycia uroczystej sesji z samorządami z terenu powiatu 
rawskiego z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości. 
Zarząd Powiatu zdecydował o przeprowadzenia uroczystej, wspólnej sesji 
wszystkich samorządów z terenu Powiatu Rawskiego z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Proponowany  termin uroczystości to                               
9 listopada godzina 15.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej. 
 
Ad. 10 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 16.10.2018 r 
godzina 1400, oraz uroczystej Sesji Rady Powiatu Rawskiego wspólnej z 
samorządami powiatu rawskiego na dzień 9.11.2018 roku godzina 1500. 
  
Ad. 11 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1030 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:

