
P R O T O K Ó Ł NR 10/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 21 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: Maria Charążka – Przewodnicząca 
Rady Powiatu Rawskiego,  Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Małgorzata 
Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Grażyna Walewska – Inspektor w 
Oddziale Oświaty, Kultury i Sportu, Leszek Przybył -  Dyrektor Wydziału 
Środowiska, Architektury i Budownictwa, Stefan Goryczka – Dyrektor 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Anna Kostrzewa 
Podinspektor w Wydziale Finansów i Budżetu.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Wskazanie drogi powiatowej do wniosku na budowę i modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych. 
4. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego nN w 
dz. nr ew. 49 obręb Gośliny, stanowiącej pas drogowy DP 4126E Stara 
Wieś – Szczuki. 
5. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego nN w dz. nr 
ew. 85 obręb Lesiew, stanowiącej pas drogowy DP 4306E (Wiechnowice) – 
Lesiew. 
6.Uzgodnienie lokalizacji projektowanej napowietrznej linii telekomunikacyjnej 
w pasie drogi powiatowej 4302E (Chociw) – Cielądz. 
7. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego rurociągu telekomunikacyjnego w 
pasie DP 4302E (Chociw) - Cielądz oraz 4115E Stolniki - (Strzałki). 
8. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia w 
działkach nr ew. 269/1, 269/3 obręb Boguszyce Małe, nr ew. 150, obręb 
Zarzecze, stanowiących pas drogowy drogi powiatowej 411OE Rawa 
Mazowiecka - Dziurdzioły oraz nr ew. 120 obręb Zarzecze, nr ew. 137 obręb 
Garłów, nr ew. 1173 i 1188 obręb Księża Wola, stanowiących pas drogowy 
drogi powiatowej 4153E Soszyce - (Podkonice). 
9. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego rurociągu telekomunikacyjnego w 
pasie drogi powiatowej 4302E (Chociw) – Cielądz. 
10. Wyniki postępowań do 30 tyś. Euro. 
11. Wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź RE Żyrardów o podpisanie 
oświadczeń o zrzeczeniu się prawa do odwołania w postępowaniu z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków- dz. nr 66 w obrębie Rokszyce i dz. nr 
480/2 w obrębie Jeżów, w których planowane są przyłącza energetyczne nN – 
pas kolei wąskotorowej. 



12. Wystąpienie do ŁWINB w spr. wykonania robót na wiadukcie w Rylsku 
Małym.  
13. Pełnomocnictwa dla Dyrektorów na realizację programów Erasmus+ - Pana 
Radosława Kaźmierczaka i Pani Jolanty Popłońskiej. 
14. Propozycja udziału Powiatu w konkursie ogłoszonym przez Urząd 
Marszałkowski na realizację inwestycji sportowych. 
15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych Powiat Rawski. 
16. Zaopiniowanie projektu ,, Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa 
Mazowiecka na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” (art. 17 ust.2 
pkt.3 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska). 
17. Informacja Wójta Gminy Regnów o podjęciu uchwały przez Radę Gminy 
Regnów w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów na fragmencie obrębu 
Sowidół. 
18. Rozpatrzenie oferty AMK Portal Sp. z o.o.  na publikacje ogłoszeń w 2019 
roku dot. sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Rawskiego  w portalu/gazecie w Monitorze Polskim. 
19. Informacja dotycząca umowy na ochronę zabudowanej nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej w Julianowie, gm. Rawa Mazowiecka. 
20. Informacja o wystąpieniu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego                               
o  wykreślenie z rejestru zabytków nieruchomości poł. w Rawie Mazowieckiej, 
przy ul. Kolejowej (dz.  nr 299/1, obręb nr 1), stanowiącej własność Powiatu 
Rawskiego. 
21. Uchwała w sprawie zmian w  budżecie  na 2019 rok i w sprawie zmiany 
planów finansowych budżetu powiatu rawskiego na 2019 r. 
22. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu. 
23. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany WPF. 
24. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dopuszczenia zapłaty należności 
niepodatkowych stanowiących dochód budżetu Powiatu Rawskiego 
instrumentem płatniczym.  
25. Podanie w sprawie udostępnienia lokalu dla Stowarzyszenia „Nowe Życie w 
Rawie” . 
26. Tematy na Sesję Rady Powiatu Rawskiego.  
27.Uchwała w sprawie cofnięcia upoważnienia do załatwiania spraw i 
wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zarządzania drogami 
powiatowymi.  
28. Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i 
wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zarządzania drogami 
powiatowymi.  
29.  Sprawy różne.                                                                                                             
30. 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 protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Wskazanie drogi powiatowej do wniosku o przyznanie dotacji ze środków 
budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z 
produkcji gruntów rolnych.  
Zarząd Powiatu wskazał drogę powiatową nr 4105E Rossocha-Zuski- dr. woj. nr 
707 na odcinku Annosław-Sławków-Rylsk Duży.   
 
Ad. 4 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego nN 
w dz. nr ew. 49 obręb Gośliny, stanowiącej pas drogowy dr. powiatowej   
nr 4126E Stara Wieś – Szczuki. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizacji projektowanego przyłącza 
kablowego. 
 
Ad. 5 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego nN w dz. 
nr ew. 85 obręb Lesiew, stanowiącej pas drogowy dr. powiatowej nr  4306E 
(Wiechnowice) – Lesiew. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizacji projektowanego przyłącza 
kablowego. 
 
Ad. 6 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej napowietrznej linii 
telekomunikacyjnej w pasie drogi powiatowej 4302E (Chociw) – Cielądz w 
następujących lokalizacjach: 
- dz. nr ew. 20, 352 – obręb Wisówka; 
- dz. nr ew. 469 obręb Grabice; 
- dz. nr ew. 74/1 obręb Wylezinek; 
- dz. nr ew. 112 obręb Gortatowice; 
- dz. nr ew. 299 obręb Sierzchowy Kolonia. 
Światłowód projektowany jest w ramach programu Polska Cyfrowa. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił powyższe lokalizacje.  
Zabierając głos w tym punkcie Starosta Matysiak zaproponował aby 
zorganizować spotkanie z firmami zajmującymi się siecią światłowodową 
realizującą inwestycje na terenie Powiatu Rawskiego aby przedstawili swoje 
plany inwestycyjne co do Powiatu Rawskiego.   
 
Ad. 7 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego rurociągu 
telekomunikacyjnego w pasie DP 4302E (Chociw) - Cielądz oraz 4115E 
Stolniki - (Strzałki) w następujących lokalizacjach: 



 
- dz. nr ew.  182 obręb Stolniki (4115 E); 
- dz. nr ew. 112 obręb Gortatowice (4302E); 
- dz. nr ew.  306, 297 obręb Mroczkowice (4302E). 
Światłowód projektowany jest w ramach programu Polska Cyfrowa. 
Również w tym punkcie Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił powyższe 
lokalizacje.  
 
Ad. 8 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia 
w działkach nr ew. 269/1, 269/3 obręb Boguszyce Małe, nr ew. 150, obręb 
Zarzecze, stanowiących pas drogowy drogi powiatowej 411OE Rawa 
Mazowiecka - Dziurdzioły oraz nr ew. 120 obręb Zarzecze, nr ew. 137 obręb 
Garłów, nr ew. 1173 i 1188 obręb Księża Wola, stanowiących pas drogowy 
drogi powiatowej 4153E Soszyce - (Podkonice). Projektowana inwestycja 
stanowi kolejny etap gazyfikacji powiatu rawskiego. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił  lokalizacje projektowanej sieci gazowej 
średniego ciśnienia.  
 
Ad. 9 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego rurociągu 
telekomunikacyjnego w pasie drogi powiatowej 4302E (Chociw) - Cielądz 
w następujących lokalizacjach; 
- dz. nr ew. 884 - obręb Cielądz; 
- dz. nr ew. 89 obręb Gułki; 
- dz. nr ew. 352 obręb Wisówka; 
- dz. nr ew. 469 obręb Grabice. 
Światłowód projektowany jest w ramach programu Polska Cyfrowa. 
 Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił w/w lokalizacje projektowanego 
rurociągu telekomunikacyjnego.  
 
Ad. 10 Wyniki postępowań do 30 tyś. Euro na: 
a) dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno (do 120Mg); 
b) dostawę emulsji asfaltowej (do 80Mg); 
c) wycinki drzew z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Rawskiego (szacunkowa ilość drzew do wycinki -100 szt.) 
W tym punkcie Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury 
poinformowała, iż do dnia  18.01.2019 r. do  godz. 1000    tj. terminu składania 
ofert cenowych wpłynęły 2 oferty na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej 
na zimno. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Rejon Robót Drogowych 
DROG-BUD Sp. z o.o. w cenie ofertowej 55 940,40 zł brutto tj. 466,17 zł 
brutto/ 1Mg. 
Następnie poinformowała, iż na dostawę emulsji asfaltowej do remontów 
cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych, wpłynęły 4 oferty. 
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma OLAN Południe Sp. z o.o. w cenie 
ofertowej 121 032,00  brutto tj. 1512,90 zł. brutto /1Mg.   Natomiast na wycinkę 
drzew z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawskiego, 



uzyskano 2 oferty telefonicznie. Najkorzystniejszą ofertę uzyskano od firmy 
BRUKLAND w cenie 10 044,00 zł. brutto za wykonanie usługi.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór najkorzystniejszych ofert cenowy. 
 
Ad. 11 Wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny 
Żyrardów o podpisanie oświadczeń o zrzeczeniu się prawa do odwołania w 
postępowaniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków działaka nr 66 w 
obrębie Rokszyce i działka nr 480/2 w obrębie Jeżów, w których planowane są 
przyłącza energetyczne nN – pas kolei wąskotorowej. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie takiego oświadczenia. 
 
Ad. 12 Wystąpienie do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w sprawie wykonania robót na wiadukcie w Rylsku Dużym.  
Zarząd Powiatu  podjął decyzję o ponowieniu pisma w sprawie przedłużenia 
terminu wykonania części robót  na wiadukcie w Rylsku Dużym.  
 
Ad. 13 Pełnomocnictwa dla Dyrektorów na realizację programów Erasmus+ - 
Pana Radosława Kaźmierczaka i Pani Jolanty Popłońskiej. 
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Jolancie Popłońskiej – 
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej oraz Panu 
Radosławowi Kaźmierczakowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej na realizację programów 
Erasmus+.  
 
Ad. 14 Propozycja udziału Powiatu w konkursie ogłoszonym przez Urząd 
Marszałkowski na realizację inwestycji sportowych. 
Zarząd Powiatu zaproponował aby ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie 
zadania pn. „Remont i doposażenie sali gimnastycznej  w  Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curii w Rawie Mazowieckiej.  
Ponadto wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 
50.000 zł. z rezerwy oświatowej – wkład własny.  
 
Ad. 15 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych Powiat Rawski. 
Zabierając głos w tym punkcie Pani Grażyna Walewska – Inspektor w Oddziale 
Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła i omówiła sprawozdanie z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych Powiat 
Rawski. 
Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informację.  
 



Ad. 16 Zaopiniowanie projektu ,, Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 
Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” (art. 17 
ust.2 pkt.3 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska). 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt „Programu Ochrony 
Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 z perspektywą na 
lata 2022-2025” . 
 
Ad. 17 Informacja Wójta Gminy Regnów o podjęciu uchwały przez Radę 
Gminy Regnów w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów na fragmencie obrębu 
Sowidół. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.   
 
Ad. 18 Rozpatrzenie oferty AMK Portal Sp. z o.o.  na publikacje ogłoszeń w 
2019 roku dot. sprzedaży/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Rawskiego  w portalu/gazecie w Monitorze Polskim. 
Zarząd Powiatu przyjął ofertę AMK Portal Sp. z o.o.  w  kwocie ofertowej                             
3500 zł. brutto/ rocznie.   
 
Ad. 19 Informacja dotycząca umowy na ochronę zabudowanej nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej w Julianowie, gm. Rawa Mazowiecka. 
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację dotyczącą  zawarcia umowy na 
wykonanie usługi ochrony zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa 
położonej w Julianowie, gm. Rawa Mazowiecka. Umowa została zawarta na 
okres 3 miesięcy tj. od 01.01.2019 roku do dnia 31.03.2019 roku.  
 
Ad. 20 Informacja o wystąpieniu do Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego  o  wykreślenie z rejestru zabytków nieruchomości poł. w Rawie 
Mazowieckiej, przy ul. Kolejowej (dz.  nr 299/1, obręb nr 1), stanowiącej 
własność Powiatu Rawskiego. 
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację dotyczącą wystąpienia do 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  o  wykreślenie z rejestru zabytków 
nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Kolejowej (działka  
nr 299/1, obręb nr 1), stanowiącej własność Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 21 Uchwała w sprawie zmian w  budżecie  na 2019 rok i w sprawie zmiany 
planów finansowych budżetu powiatu rawskiego na 2019 r. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjął uchwałę                      
Nr 20/2019 w sprawie zmian w  budżecie powiatu na 2019 rok oraz uchwałę nr 
21/2019 w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 
2019 r. Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik nr 2 i 3 do protokołu.  
  
Ad. 22 Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu. 



Zabierając głos również w tym punkcie Pani Anna Kostrzewa Podinspektor w 
Wydziale Finansów i Budżetu przedstawiła i omówiła projekt uchwały Rady 
Powiatu Rawskiego w sprawie zmian budżetu powiatu. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekty uchwały.  
 
Ad. 23 Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany WPF. 
Zarząd Powiatu przyjął projekty uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2039.   
 
Ad. 24 Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dopuszczenia zapłaty 
należności niepodatkowych stanowiących dochód budżetu Powiatu Rawskiego 
instrumentem płatniczym.  
Zarząd Powiatu przyjął projekty uchwały Rady Powiatu w przedmiotowym 
punkcie. 
 
Ad. 25 Podanie w sprawie udostępnienia lokalu dla Stowarzyszenia „Nowe 
Życie w Rawie” . 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie lokalu.  
 
Ad. 26 Tematy na Sesję Rady Powiatu Rawskiego. 
W tym punkcie Pan Sekretarz Sławomir Stefaniak  przedstawił tematy na Sesje 
Rady Powiatu Rawskiego która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 roku: 
- Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski; 
- Uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu; 
- Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-
2039; 
- Uchwała w sprawie powołania komisji ds. likwidacji barier dla osób 
niepełnosprawnych; 
- Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty należności niepodatkowych 
stanowiących dochód budżetu Powiatu Rawskiego instrumentem płatniczym; 
Sprawozdanie Starosty Rawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i 
porządku Publicznego za rok 2018.   
Zarząd Powiatu przyjął  proponowane powyżej tematy na Sesje Rady Powiatu 
Rawskiego.  
 
Ad. 27 Uchwała w sprawie cofnięcia upoważnienia do załatwiania spraw i 
wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zarządzania drogami 
powiatowymi.  
Zarząd Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 22/2019 w sprawie 
cofnięcia upoważnienia Panu Leszkowi Przybyłowi do  załatwiania spraw i 
wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zarządzania drogami 



powiatowymi. Przedmiotowa uchwała stanowi złącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad. 28 Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i 
wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zarządzania drogami 
powiatowymi.  
W tym punkcie Zarząd Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 
23/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Krzysztofowi 
Starczewskiemu do  załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych 
w zakresie zarządzania drogami powiatowymi. Przedmiotowa uchwała stanowi 
złącznik nr 5 do  protokołu.  
 
Ad. 29 Sprawy różne. 
Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował iż w dniu 
17 stycznia br. uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów 
Polskich w Warszawie na którym otrzymał rekomendacje członka zarządu 
Związków Powiatów Polskich.  
Również w sprawach różnych  ustalono termin Sesji Rady Powiatu Rawskiego 
na dzień 30 stycznia 2019 roku godzina 1400 oraz  posiedzenia Zarządu  na dzień 
30.01.2019 roku po Sesji Rady Powiatu Rawskiego oraz kolejnego na dzień 
12.02.2019 roku godzina 1400.  
 
Ad. 30 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.  
 

 
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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