
P R O T O K Ó Ł NR 8/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 08 stycznia 2019 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. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci kablowej SN w działkach nr ew.: 
56 i 65 w obrębie Konstantynów,  stanowiących pas drogi powiatowej nr 4126E 
Stara Wieś – Szczuki.  
4.Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza telekomunikacyjnego 
(światłowodowego) w pasie drogi powiatowej nr 4110E – ul. Konstytucji  
3 Maja  w Rawie Mazowieckiej (działka nr ew. 446/5, 447/4,447/6, 447/4 – 
obręb nr 4 miasto Rawa Mazowiecka).  
5. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza telekomunikacyjnego w 
pasie drogi powiatowej nr 4105E Rossocha –Przewodowice-Rylsk Duży-Zuski 
do drogi woj. nr 707. 
6. Wyrażenie zgody na postępowania do 30 tyś. euro. 
7.Wyniki postępowania do 30 tyś. EURO na świadczenie usługi usuwania  
i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatu rawskiego na podstawie art. 
130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.  
8. Informacja o kosztach związanych z windykacją weksla wystawionego przez 
Spółkę Centrum Dializa w Sosnowcu. 
9. Zatwierdzenie Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych 
na 2019 rok. 
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku Publicznego za rok 2018. 
11. Plan pracy Zarządu Powiatu na 2019 r. 
12. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania komisji likwidacji 
barier dla osób niepełnosprawnych. 
13. Uchwała w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu na 2019 rok. 
14.  Sprawy różne.                                                                                                             
15. Zamknięcie posiedzenia. 
 
 



Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Do protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Protokoły zostały przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu 
również uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci kablowej SN w   działkach nr 
ew.:56 i 65 w obrębie Konstantynów,  stanowiących pas drogi powiatowej nr 
4126E Stara Wieś – Szczuki. Projektowana inwestycja ma poprawić warunki 
zasilania lokalnym odbiorcom z terenu wsi Konstantynów oraz ma służyć do 
zasilania oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej.   
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z tematem sprawy, zaproponował aby 
zorganizować wspólne konsultacje z udziałem władz Powiatu, Gminy Rawa 
Mazowiecka , Sołectwa Konstantynów oraz przedstawiciela Inwestora, w celu 
ustalenia dodatkowych kwestii natury technicznej, pozwalających na 
uzasadnienie realizacji inwestycji w proponowanym kształcie i zakresie.  
 
Ad. 4 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza telekomunikacyjnego 
(światłowodowego) w pasie drogi powiatowej nr 4110E – ul. Konstytucji  
3 Maja  w Rawie Mazowieckiej (działka nr ew. 446/5, 447/4,447/6, 447/4 – 
obręb nr 4 miasto Rawa Mazowiecka). Przyłącze projektowane jest w celu 
doprowadzenia internetu do marketu Biedronka. 
Zarząd Powiatu uzgodni powyższą lokalizację przyłącza telekomunikacyjnego, 
pod warunkiem że zostanie przywrócony teren do stanu istniejącego.   
 
 
Ad. 5 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza telekomunikacyjnego 
w pasie drogi powiatowej nr 4105E Rossocha –Przewodowice-Rylsk Duży-
Zuski do drogi woj. nr 707 , w następujących lokalizacjach: 

- dz. nr ew. 85/1, 87, 390/2 – w obrębie Przewodowice, 
- dz. nr ew. 86,41,44  – w obrębie Jelitów, 
- dz. nr ew. 162,387,388 – w obrębie Teodozjów, 
- dz. nr ew. 37,38,41,42,89,95,96,48/15,48/17, 90/1,373/2,179/1 – w obrębie  
  Wólka Lesiewska, 
- dz. nr ew. 256/1 – w obrębie Rosławowice, 
- dz. nr ew. 301/2, 301/3 – w obrębie Zagórze, 
Światłowód projektowany jest w  ramach Programu Polska Cyfrowa.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uzgodnienie przedmiotowych lokalizacji 
przyłącza telekomunikacyjnego i upoważnił Panią Dyrektor Małgorzatę Killman 
do szczegółowych warunków uzgodnień.  
 
Ad. 6 Wyrażenie zgody na postępowania do 30 tyś. euro na :  



 
a) dostawę materiałów do  remontów cząstkowych dróg  powiatowych w 2019 
    roku: 
  -  emulsji asfaltowej w ilości 80 ton, 
  - grysów bazaltowych frakcji : 0-2 mm – 314 ton; 5-8 mm- 314 ton, 
 - masy na zimno w ilości 120  ton; 
  b) usługi: 
 - koparką ok. 250 godzin, 
 - równiarką – 23,6 km – w miarę potrzeb – max czterokrotnie, 
 - wycinka 100 drzew z pasów dróg powiatowych;  
c) zakup rębaka 
 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym.  

 
Ad. 7 Wyniki postępowania do 30 tyś. EURO na świadczenie usługi usuwania  
i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatu rawskiego na podstawie art. 
130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.  
Pani  Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury poinformowała iż  
wpłynęła jedna oferta Pana Zbigniewa Popłońskiego za kwotę 51.860 zł. brutto. 
Umowa zostaje zawarta na 1 rok. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik przedmiotowego postępowania ofertowego. 
 
Ad. 8 Informacja o kosztach związanych z windykacją weksla wystawionego 
przez Spółkę Centrum Dializa w Sosnowcu. 
Realizując przyjęty porządek obrad Dyrektor Andrzej Latek przedstawił 
propozycje Kancelarii Prawnej Pana Marka Śnieguckiego w powyższej kwestii.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i upoważnił Starostę 
Józefa Matysiaka do uzgodnienia szczegółowych warunków umowy.     
 
Ad. 9 Zatwierdzenie Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i 
Sportowych na 2019 rok. 
Zarząd Powiatu zatwierdził Powiatowy Kalendarz Imprez Kulturalnych i 
Sportowych na 2019 rok. 
 Zabierając głos w tym punkcie radny Grzegorz Stefaniak zwrócił uwagę aby 
dokonać zakupu rollupy w celu promocji Powiatu w czasie imprez wspieranych 
i organizowanych przez Powiatu Rawski  oraz do zamieszczania fotorelacji z 
przebiegu imprezy na stronach internetowych powiatu jak i pozostałych 
jednostek które są organizatorami imprez. 
 
Ad. 10 Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku Publicznego za rok 2018. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożonym materiałem dotyczącym 
działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku.  



 
Ad. 11 Plan pracy Zarządu Powiatu na 2019 r. 
W tym punkcie został przedłożony Członkom Zarządu plan pracy Zarządu 
Powiatu na 2019 rok, celem zapoznania się. Zatwierdzenie planu, nastąpi na 
jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.  
 
Ad. 12 Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania komisji doraźnej do 
spraw likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych. 
Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego przedstawił i omówił Pan Sekretarz 
Sławomir Stefaniak. 
Zdaniem Zarządu Powiatu nie jest zasadne tworzenie komisji doraźnej do spraw 
likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych, gdyż zagadnienia te mieszczą się 
w zadaniach Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. 
  
Ad. 13 Uchwała w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu na 2019 
rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych 
budżetu Powiatu Rawskiego na 2019 rok. Uchwała Nr 19/2019 stanowi złącznik 
nr 2 do protokołu.  
Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie 
środków finansowych w wysokości 3500 zł. na zakup laptopa na potrzeby 
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.  
 
Ad. 14 Sprawy różne. 
Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował o 
imprezie pn. „Wyścig kwitnących jabłoni”.  
Również w sprawach różnych  ustalono termin posiedzenia Zarządu  na dzień 
21.01.2019 roku godzina 14 00 . 
 
Ad. 15 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1700 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu. 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

 
Sporządził: Kinga Kacprzak 
 
 
 
 



Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Jacek Otulak          Wicestarosta            ............................................. 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu   ............................................. 
 
Henryk Majewski                 Członek Zarządu            .............................................. 
 
Grzegorz Stefaniak    Członek Zarządu   ............................................. 
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