
P R O T O K Ó Ł NR 15/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 12 marca 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: Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Łukasz 
Sawicki – Skarbnik Powiatu, Małgorzata Killman - Dyrektor Wydziału  
Infrastruktury, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Paweł 
Malik – Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej,  Stefan 
Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii energetycznej SN w pasie drogi 
powiatowej nr 4127E Biała Rawska –(Wilków). 
3. Wyniki zamówień do 30 tyś. EURO. 
4. Wniosek mieszkańców wsi Wólka Babska o zamontowanie spowalniaczy. 
5. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej o wyrażenie zgody na udział w programie pn. „Posiłek w szkole i 
w domu”.  
6. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej w sprawie odsprzedania na rzecz Polskiej 
Spółki Gazownictwa Sp. z. o o. gazomierza.  
7. Prośba firmy P.H.U. ROL-SAM s.c. o skrócenie okresu wypowiedzenia 
umowy najmu lokalu w Białej Rawskiej przy ul. Kolejowej 12.  
8. Wniosek „Pro Self Szymon Kocik o wynajęcie lokalu.  
9. Układ wykonawczy do uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany 
budżetu powiatu.   
10. Uchwała w sprawie zmian w  budżecie  na 2019 rok i w sprawie zmiany 
planów finansowych budżetu powiatu rawskiego na 2019 r. 
11. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatu 
szacunkowego dla nieruchomości Skarbu państwa , położonej w Białej Rawskiej 
(dz. nr 2/1, obręb 3) w związku z wnioskiem dotychczasowego użytkownika 
wieczystego , tj. Gminy Biała Rawska o wykup tego prawa.  
12. Rozpatrzenie wniosku Pana Roberta Synowca dotyczącego wystąpienia do 
Burmistrza Rawy mazowieckiej o zgodę na usuniecie drzewa z działki nr 307/7 
stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, położonej w Rawie Mazowieckiej, 
przy ul. Targowej.  



13. Rozpatrzenie wniosków dotychczasowych dzierżawców nieruchomości 
będącej w użytkowaniu wieczystym  Powiatu Rawskiego , położonej w Rawie 
Mazowieckiej, przy ul. Kolejowej (obręb nr 1, działka nr 299/1) o 
wydzierżawienie tej nieruchomości.  
14. Informacja w sprawie zakupu modułu do programu Turbo Ewid dotyczącego 
obsługi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.  
15. Sprawy różne. 
16. Zamknięcie posiedzenia. 
 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2  Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii energetycznej SN w 
pasie drogi powiatowej nr 4127E Biała Rawska –(Wilków) w 
następujących lokalizacjach: 

- dz. nr ew.  37/1 w obrębie Nowy Chodnów,   
- dz. nr ew.   44 w obrębie Przyłuski. 

Inwestycja jest celem publicznym i służyć będzie ogółowi mieszkańców wsi 
Nowy Chodnów i Przyłuski. 
Materiał w tym punkcie przedstawiła Pani Małgorzata Killman – Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury. Po zapoznaniu się z tematem sprawy, Zarząd Powiatu 
uzgodnił tylko te lokalizacje projektowanej linii energetycznej gdzie  jest 
uregulowany stan prawny nieruchomości natomiast tam gdzie stan prawny 
nieruchomości jest nieuregulowany nie uzgodnił przedmiotowej lokalizacji.  
 
 
Ad. 3 Wyniki zamówień do 30 tyś. EURO na : 
 
a). dostawę grysów bazaltowych płukanych frakcji 2-5 mm w ilości 
szacunkowej 314 Mg oraz frakcji 5-8 mm w ilości 314 Mg  do remontów 
cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych; 

 
b). wykonanie dokumentacji do wniosków: o wydanie opinii 
 i decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z wykonaniem 
dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 4120E Biała 
Rawska - Komorów na odcinku Biała Rawska-Pągów”, 

W tym punkcie Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury 
poinformowała, iż do dnia  12.03.2019 r. do  godz. 1000    tj. terminu składania 
ofert cenowych wpłynęło 6 ofert  na dostawę grysów bazaltowych płukanych 
frakcji 2-5 mm w ilości szacunkowej 314 Mg oraz frakcji 5-8 mm w ilości 314 



Mg  do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych. 
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma P.P.H.U. GESSEK  w cenie 
ofertowej 71.836,92 zł brutto tj. 114,39 zł brutto za tonę. Następnie 
poinformowała, iż do dnia 11.03.2019 roku do godziny  1200  tj. terminu 
składania ofert cenowych wpłynęły 3 oferty na wykonanie dokumentacji do 
wniosków: o wydanie opinii i decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji 
drogowej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi 
powiatowej nr 4120E Biała Rawska - Komorów na odcinku Biała Rawska-
Pągów”. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma MT-PROJEKT w cenie 
ofertowej 49.900,00 zł brutto.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wybór najkorzystniejszych ofert. 
 

Ad. 4 Wniosek mieszkańców wsi Wólka Babska o zamontowanie spowalniaczy. 
Zarząd Powiatu zdecydował o zorganizowaniu spotkania w terenie w tej kwestii.  
 
Ad. 5 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie  
Mazowieckiej o wyrażenie zgody na udział w programie pn. „Posiłek w szkole i 
w domu”.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek oraz wyraził 
zgodę na zabezpieczenie wkładu własnego.  
 
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej w sprawie odsprzedania na rzecz Polskiej 
Spółki Gazownictwa Sp. z. o o. gazomierza.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odsprzedanie gazomierza.  
Zabierając głos w  tym punkcie Dyrektor Andrzej Latek poinformował o 
interpelacji jak wpłynęła od Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości dotycząca 
dokonania audytu finansowego  Szpitala.  Zarząd Powiatu polecił dokonania 
rozezna rynku w tej kwestii.  
 
Ad. 7 Prośba firmy P.H.U. ROL-SAM s.c. o skrócenie okresu wypowiedzenia 
umowy najmu lokalu w Białej Rawskiej przy ul. Kolejowej 12.  
Zarząd Powiatu Rawskiego nie wyraził zgody na skrócenie okresu 
wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Białej 
Rawskiej przy ul. Kolejowej 12. Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu polecił 
Wydziałowi Geodezji dokonania wyceny tego budynku w celu przeznaczenia do 
sprzedaży lub darowizny na rzecz Miasta Biała Rawska.  
 
Ad. 8 Wniosek „Pro Self Szymon Kocik o wynajęcie lokalu.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.  



Ad. 9 Układ wykonawczy do uchwały Rady Powiatu Rawskiego                                              
Nr VI/38/2019w sprawie zmiany budżetu powiatu.   
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął uchwałę Nr 34/2019  
w sprawie zmiany budżetu powiatu. Uchwał ta stanowi złącznik nr 2 do 
protokołu. 
 
Ad. 10 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany budżetu powiatu i w sprawie 
zmiany planów finansowych budżetu powiatu rawskiego na 2019 r. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjął uchwałę                      
Nr 35/2019 w sprawie zmian w  budżecie powiatu na 2019 rok oraz uchwałę nr 
36/2019 w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 
2019 r. Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik nr 3 i 4 do protokołu.  
  
Ad. 11 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
operatu szacunkowego dla nieruchomości Skarbu państwa , położonej w Białej 
Rawskiej (dz. nr 2/1, obręb 3) w związku z wnioskiem dotychczasowego 
użytkownika wieczystego , tj. Gminy Biała Rawska o wykup tego prawa.  
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację (przedstawioną przez Pana 
Stefana Goryczkę – dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami) o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
operatu szacunkowego dla nieruchomości Skarbu państwa , położonej w Białej 
Rawskiej (dz. nr 2/1, obręb 3) w związku z wnioskiem dotychczasowego 
użytkownika wieczystego , tj. Gminy Biała Rawska o wykup tego prawa  w 
trybie zapytania o cenę operat wykona rzeczoznawca majątkowy pani Barbara 
Bartosiewicz. 
 
Ad. 12 Rozpatrzenie wniosku Pana Roberta Synowca dotyczącego wystąpienia 
do Burmistrza Rawy Mazowieckiej o zgodę na usuniecie drzewa z działki        
nr 307/7 stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, położonej w Rawie 
Mazowieckiej, przy ul. Targowej.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek oraz wyraził 
zgodę o usunięcie jeszcze dodatkowo 2 szt. drzew na przedmiotowej działce.  
 
Ad. 13 Rozpatrzenie wniosków dotychczasowych dzierżawców nieruchomości 
będącej w użytkowaniu wieczystym  Powiatu Rawskiego , położonej w Rawie 
Mazowieckiej, przy ul. Kolejowej (obręb nr 1, działka nr 299/1) o 
wydzierżawienie tej nieruchomości.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowe wnioski. Dzierżawa 
zostaje zawarta na okres 3 lat z 3- miesięcznym okresem wypowiedzenia 
Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu polecił Wydziałowi Geodezji dokonać 
wyceny nieruchomości do celów dzierżawy oraz podziału tej nieruchomości. 
 



Ad. 14 Informacja w sprawie zakupu modułu do programu Turbo Ewid 
dotyczącego obsługi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności.  
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informacje.  
 
Ad. 15 Sprawy różne. 
Zabierając głos w sprawach różnych Radny Grzegorz Stefaniak poinformował o 
wizycie do Bohoduchiv. Również w sprawach różnych ustalono termin kolejne 
posiedzenie zarządu na dzień 20 marca br. na godzinę 1430.  
 
Ad. 16 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1630 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   ............................................... 

 

 

 


	Zarząd Powiatu:

