
P R O T O K Ó Ł NR  221/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 30 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:  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.   

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza  kablowego nN   w 

działce nr ew. 135/1 w obrębie Sierzchowy Kolonia,  stanowiącej pas 
drogi powiatowej nr 4302E (Chociw)-Sierzchowy-Cielądz. Projektowana 
linia ma służyć zasileniu w energię   działki nr ew. 197/1 w obrębie 
Sierzchowy Kolonia. 

4. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza telekomunikacyjnego 
(napowietrznego) w działce nr ew. 155   w obrębie Rzeczków, stanowiącej 
pas drogi powiatowej nr 4101E (Piekarowo) – Biała Rawska. Inwestycja 
stanowi kolejny etap realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 
Inwestorem jest NEXERA Sp. z o.o. 

5. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza telekomunikacyjnego  
w działce nr ew. 95/2   w obrębie Grzymkowice, stanowiącej pas drogi 
powiatowej nr 4101E (Piekarowo) – Biała Rawska. Inwestycja stanowi 
kolejny etap realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 
Inwestorem jest NEXERA Sp. z o.o. 

6. Wyniki przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych w sezonie 2018/2019, w zakresie. 

7. Uchwała w sprawi ogłoszenia konkursu na wykonanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej w punkcie w Białej Rawskiej 

8. Informacja  o  wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności 
przesyłu dla MGL Sp. Z o.o., na działce stanowiącej własność Powiatu 
Rawskiego, poł. w Rawie Mazowieckiej (dz. nr 3/13 obr. 5). 

9. Rozpatrzenie wniosku Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi  
Porozumienia nr 29/2018  z dnia 8 lutego 2018r w zakresie terminu 



wykonania prac objętych Porozumieniem (scalenie ob. Kaleń, gm. 
Sadkowice). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na  2018 rok oraz zmiany 
panów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany panów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2018 rok do uchwały rady powiatu rawskiego 

12. Sprawy różne.     
13. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 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 projektowanego przyłącza  kablowego nN   w 
działce nr ew. 135/1   w obrębie Sierzchowy Kolonia,  stanowiącej pas drogi 
powiatowej nr 4302E (Chociw) – Sierzchowy - Cielądz. Projektowana linia ma 
służyć zasileniu w energię   działki nr ew. 197/1 w obrębie Sierzchowy Kolonia. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizacji projektowanego przyłącza 
kablowego. 
 
 
Ad. 4 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza telekomunikacyjnego 
(napowietrznego) w działce nr ew. 155    w obrębie Rzeczków, stanowiącej pas 
drogi powiatowej nr 4101E (Piekarowo) – Biała Rawska. Inwestycja stanowi 
kolejny etap realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Inwestorem 
jest NEXERA Sp. z o.o. 
Zarząd Powiatu w tym punkcie pozytywnie uzgodnił lokalizację 
projektowanego przyłącza telekomunikacyjnego (napowietrznego). 
 
Ad. 5 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza telekomunikacyjnego  
w działce nr ew. 95/2 w obrębie Grzymkowice, stanowiącej pas drogi 
powiatowej nr 4101E (Piekarowo) – Biała Rawska. Inwestycja stanowi kolejny 
etap realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Inwestorem jest 
NEXERA Sp. z o.o. 
Zarząd Powiatu zdecydował o przeprojektowaniu tak aby nie było to w 
krawędzi jedni, po wprowadzeniu zmian Zarząd uzgodni przedmiotową 
lokalizację.   
 



 
 
Ad. 6 Wyniki przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych w sezonie 2018/2019, w zakresie: 

a) zimowego utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich, 
b) zimowe utrzymanie dróg powiatowych usytuowanych na terenie 

miasta Rawa Mazowiecka, 
c) zwalczania śliskości oraz odśnieżanie chodników usytuowanych 

w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Rawa 
Mazowiecka,   

d) dostawy soli drogowej do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych.  

Realizując  przyjęty porządek obrad Pani Małgorzata Killman - Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury przedstawiła informację o wynikach przetargów 
nieograniczonych na:  

a).  „Zimowe utrzymanie dróg powiatowy zamiejskich w sezonie 2018/2019”.                           
W wymaganym terminie, wpłynęła  1 oferta: Firma Produkcyjno – Handlowo – 
Usługowa TRANSBET  w cenie ofertowej brutto  435 780,00 zł za wykonie 
usługi; 

b). „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych usytuowanych na terenie miasta 
Rawa Mazowiecka w sezonie 2018/2019” .W wymaganym terminie, wpłynęła  
1 oferta  Firmy TECH-BUD  w cenie ofertowej brutto  74 574,00 zł za wykonie 
usług objętych zamówieniem; 
 
c). „Zwalczania śliskości oraz odśnieżanie chodników usytuowanych w ciągach 
dróg powiatowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka w sezonie 2018/2019”;  
Wpłynęła 1 oferta DREWBUD  w cenie ofertowej 47 530,80 zł brutto za 
wykonanie usług objętych zamówieniem; 

d).„Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 
2017/2018”. W wymaganym terminie wpłynęła  1 oferta Kopalnia Soli 
„KŁODAWA” w cenie ofertowej brutto 175 644,00 zł. za wykonanie dostawę 
objętą zamówieniem.    

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki powyższych postępowań.  
 

 
Ad. 7 Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej w punkcie w Białej Rawskiej. 



Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na 
wykonanie zadań publicznych Powiatu Rawskiego w 2019 roku przez 
organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. 
Przedmiotowa Uchwała Nr 512/2018 stanowi złącznik nr 2 do protokołu.     
 
 
Ad. 8 Informacja  o  wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności 
przesyłu dla MGL Sp. Z o.o., na działce stanowiącej własność Powiatu 
Rawskiego, poł. w Rawie Mazowieckiej (dz. nr 3/13 obr. 5). 
Zabierając głos w tym punkcie Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami który poinformował iż 
biegły rzeczoznawca wyszacował przedmiotową służebność przesyłu na kwotę 
3689 zł. ( kwota jednorazowa).  
Zarząd Powiatu zatwierdził powyższą kwotę.  
 

Ad. 9 Rozpatrzenie wniosku Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi  
Porozumienia nr 29/2018  z dnia 8 lutego 2018r w zakresie terminu wykonania 
prac objętych Porozumieniem (scalenie ob. Kaleń, gm. Sadkowice). 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek, ustalając termin 
zakończenia prac do dnia 30 listopada 2018 roku.  
 
Ad. 10 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 projekty uchwał 
w powyższej sprawie.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 509/2018 w sprawie zmian w budżecie na 
2018 rok i Nr 510/2018 w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2018 rok. Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik                   
nr  3 i 4 do protokołu.  
W tym punkcie o godzinie 1355 Przewodniczący Zarządu zakończył pierwszą 
cześć posiedzenia zarządu i ogłosił przerwę informując iż zarząd wznowi 
posiedzenie po zakończeniu Sesji Rady Powiatu Rawskiego.    
 
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany panów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2018 rok. O godzinie 1700 Zarząd Powiatu wznowił swe 
obrady i podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2018 rok. Ustala się plany finansowe do Uchwały Rady 
Powiatu Rawskiego Nr XLII/231/2018.  Uchwała Nr 511/2018 stanowi złącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu.   

Ad. 12 Sprawy różne. 



W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 06.11.2018 r 
godzina 1400.  
 
Ad. 13 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1730 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:

