
P R O T O K Ó Ł NR 18/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 26 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: Ryszard Imioła – Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Rawskiego, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Łukasz Sawicki – 
Skarbnik Powiatu, Andrzej Latek  – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Pani 
Teresa Pietrzak, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, 
Małgorzata Leszczyńska -  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Beata Kubczyk – Rusek - Księgowa 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, 
Magdalena Kubicka – Związek Zawodowy Nauczycieli „Solidarność”, Zofia 
Winiarska – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Radosław Kaźmierczak -  
Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej, Jolanta Popłońska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Białej Rawskiej, Andrzej Romańczuk – Dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych  w  Białej Rawskiej, Arkadiusz Woszczyk – Dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej, Paweł Malik – Dyrektor Zespołu 
Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.    

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Wyrażenie zgody na utworzenie przez Powiat Rawski spółdzielni socjalnej. 
4. Informacja o sprawach związanych z planowanym na dzień 8 kwietnia 2019 
roku strajkiem nauczycieli i pracowników oświaty. 
5. Informacja dyrektora SPZOZ o wykonaniu planu finansowego za 2018 rok 
oraz o bieżącej sytuacji finansowej szpitala. 
6. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii  telekomunikacyjnej, 
wspartej na istniejącej infrastrukturze PGE w pasie drogi  powiatowej nr 
4109E Kurzeszyn-Janolin oraz nr 4105E Rossocha-Zuski, w 
następujących lokalizacjach. 
7. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii  telekomunikacyjnej,  wspartej na 
istniejącej infrastrukturze PGE w pasie powiatowej nr 4104E Biała Rawska- 
Babsk oraz nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk,  w następujących lokalizacjach. 
8. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego rurociągu  telekomunikacyjnego oraz 
napowietrznej  linii  telekomunikacyjnej, w pasie powiatowej nr 4126E Stara 
Wieś-Szczuki oraz nr 4127  Biała Rawska- (Wilków), w następujących 
lokalizacjach. 



9. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii  telekomunikacyjnej,  
wspartej na istniejącej infrastrukturze PGE w pasie powiatowej nr 
4105E Rossocha-Zuski, w następujących lokalizacjach. 
10. Wyrażenie zgody na przygotowanie zamówień  do 30 tyś. EURO.  
11. Wyniki zamówień do 30 tyś. EURO na usługi równiarką.  
12. Wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny 
Żyrardów o ustanowienie służebności przesyłu przez działkę nr ew. 480/2 w 
obrębie Jeżów – pas kolei wąskotorowej (ustalenie jednorazowej opłaty z tytułu 
ustanowienia służebności przesyłu). 
13. Uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie geometrii drogi dojazdowej 
(4.368.KDD) na odcinku ok. 70m od granicy pasa drogowego drogi powiatowej 
nr 4110E ul. Targowa w Rawie Mazowieckiej. 
14.Wskazanie drogi do wniosku na dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz zmiany planów 
finansowych budżetu powiatu.  
16. Sprawy różne.                                                                                                             
17. Zamknięcie posiedzenia. 
 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
Do protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu uwag nie zgłoszono. Protokoły 
zostały przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również uwag 
nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Wyrażenie zgody na utworzenie przez Powiat Rawski spółdzielni 
socjalnej. 
O przedstawienie informacji na temat utworzenia przez powiat rawski 
spółdzielni socjalnej poproszono Panią Teresę Pietrzak. Po zapoznaniu  się z 
tematem Zarząd Powiatu wyraził zgodę  na utworzenie przez powiat rawski 
spółdzielni socjalnej. 
 
Ad. 4  Informacja o sprawach związanych z planowanym na dzień 8 kwietnia 
2019 roku strajkiem nauczycieli i pracowników oświaty. 
W tym punkcie dyrektorzy szkół powiatowych i przedstawiciele związków 
zawodowych nauczycieli tj.: Pani Magdalena Kubicka – Związek Zawodowy 
Nauczycieli „Solidarność”, Zofia Winiarska – Prezes Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, Radosław Kaźmierczak -  Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, Jolanta Popłońska – 
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, Andrzej 
Romańczuk – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w  Białej Rawskiej, 
Arkadiusz Woszczyk – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Rawie 
Mazowieckiej, Paweł Malik – Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 



Mazowieckiej przedstawili informacje związaną z planowanym na dzień 8 
kwietnia 2019 roku strajkiem nauczycieli i pracowników oświaty. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
 
Ad. 5 Informacja dyrektora SPZOZ o wykonaniu planu finansowego za 2018 
rok oraz o bieżącej sytuacji finansowej szpitala. 
Zabierając głos w tym punkcie Pani Beata Kubczyk – Rusek - Księgowa 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej przedstawiła informacje o wykonaniu planu finansowego za 2018 
rok oraz o bieżącej sytuacji finansowej szpitala. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i postanowił zająć się 
szczegółową analizą  tego  punktu  na kolejnym posiedzeniu zarządu.  Ponadto 
w tym punkcie Pani Dyrektor Małgorzata Leszczyńska przedstawiła pismo w 
sprawie udzielenia pożyczki na spłatę zaległych wypłat kontraktów lekarskich i 
pielęgniarskich.   
Zabierając głos w tym punkcie Dyrektor Andrzej Latek zapoznał członków 
zarządu z ofertami cenowymi na wykonanie audytu finansowego  Szpitala.  
 
Ad. 6 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii  telekomunikacyjnej, 
wspartej na istniejącej infrastrukturze PGE w pasie drogi  powiatowej nr 
4109E Kurzeszyn-Janolin oraz nr 4105E Rossocha-Zuski, w 
następujących lokalizacjach: 
 
- działka  nr ew.  79/2 w obrębie Nowy Kurzeszyn (nr 4109E),   

- działka nr ew.    227/4 w obrębie Wołucza (nr 4105E). 

Światłowód projektowany jest w ramach programu Polska Cyfrowa. 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację projektowanej linii  
telekomunikacyjnej (napowietrznej), wspartej na istniejącej infrastrukturze PGE 
w pasie drogi powiatowej nr 4109E Kurzeszyn-Janolin oraz nr 4105E Rossocha-
Zuski.  

 
Ad. 7 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii  telekomunikacyjnej,  
wspartej na istniejącej infrastrukturze PGE w pasie powiatowej nr 4104E Biała 
Rawska- Babsk oraz nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk,  w następujących 
lokalizacjach: 
- działka  nr ew.  347/5, 397/2 w obrębie Babsk (nr 4104E),   

- działka  nr ew.   51 w obrębie Babsk (nr 4106E). 

Światłowód projektowany jest w ramach programu Polska Cyfrowa. 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację projektowanej linii 
telekomunikacyjnej, ( kablowej ) wspartej na istniejącej infrastrukturze PGE w 
pasie drogi powiatowej nr 4104E Biała Rawska- Babsk oraz nr 4106E Wólka 



Lesiewska - Babsk  pod warunkiem maksymalnego odsunięcia się od krawędzi 
jezdni.  

 
Ad. 8 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego rurociągu  telekomunikacyjnego 
oraz napowietrznej  linii  telekomunikacyjnej, w pasie drogi powiatowej nr 
4126E Stara Wieś-Szczuki oraz nr 4127  Biała Rawska- (Wilków), w 
następujących lokalizacjach: 
- działka nr ew.  124 w obrębie Stara Wieś (nr 4126E),   

- działka nr ew.   94 w obrębie Nowe Przyłuski (nr 4127E), 

- działka nr ew.  44 w obrębie Przyłuski (nr 4127E),   

- działka nr ew.   37/1 w obrębie Nowy Chodnów (nr 4127E) 

 Światłowód projektowany jest w ramach programu Polska Cyfrowa. Fragment 
przyłącza objętego  opracowaniem, projektowany jest do Szkoły Podstawowej w 
Chodnowie. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uzgodnienie przedmiotowej lokalizacji 
rurociągu  telekomunikacyjnego oraz napowietrznej  linii  telekomunikacyjnej, 
w pasie drogi  powiatowej nr 4126E Stara Wieś-Szczuki oraz nr 4127  Biała 
Rawska- (Wilków).  

 
Ad. 9 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii  telekomunikacyjnej,  
wspartej na istniejącej infrastrukturze PGE w pasie powiatowej nr 
4105E Rossocha-Zuski, w następujących lokalizacjach: 
 
- działka  nr ew.  86 w obrębie Jelitów,   

- działka nr ew.   256/1, 462/2, 525 w obrębie Rosławowice, 

- działka nr ew.  503/1, 517 w obrębie Wołucza,   

- działka nr ew.   162, 401/2  w obrębie Teodozjów, 
- działka nr ew. 110/2, 373/2 w obrębie Wólka Lesiewska 

 Światłowód projektowany jest w ramach programu Polska Cyfrowa. 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił  lokalizację linii  telekomunikacyjnej 
(napowietrznej),  wspartej na istniejącej infrastrukturze PGE w pasie drogi 
powiatowej nr 4105E Rossocha-Zuski.  

 
Ad. 10 Wyrażenie zgody na przygotowanie zamówień  do 30 tyś. EURO na : 
 
a) opracowanie dokumentacji technicznej, aplikacyjnej i przetargowej dla 
zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu 



rawskiego” (Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej,  Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta, budynek Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5) ; 
b) opracowanie dokumentacji technicznej, aplikacyjnej i przetargowej dla 
zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do 
szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowań w trybie zapytania 
ofertowego.  

 
Ad. 11 Wyniki zamówień do 30 tyś. EURO na usługi równiarką.  
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury poinformowała, iż 
w ramach przeprowadzonego postępowania uzyskano telefonicznie 4 oferty. 
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma TRANSBET w cenie ofertowej 
47 525,10 zł brutto   tj.  747,25zł brutto/ 1km. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki zamówienia.  
 
Ad. 12 Wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny 
Żyrardów o ustanowienie służebności przesyłu przez działkę nr ew. 480/2 w 
obrębie Jeżów – pas kolei wąskotorowej (ustalenie jednorazowej opłaty z tytułu 
ustanowienia służebności przesyłu). 
Zarząd Powiatu postanowił, iż zleci operat szacunkowy w celu ustalenia 
jednorazowej opłaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu przez działkę nr 
ew. 480/2, natomiast koszty operatu poniesie Inwestor.  
 
 
Ad. 13 Uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie geometrii drogi 
dojazdowej (4.368.KDD) na odcinku ok. 70m od granicy pasa drogowego drogi 
powiatowej nr 4110E ul. Targowa w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu Rawskiego wstępnie pozytywnie zaopiniował budowę w/w 
drogi (na działkach nr ew. 308/28 oraz 308/46 obręb nr 4 m. Rawa Mazowiecka) 
z następującymi zastrzeżeniami: 
- wzdłuż drogi należy zaprojektować obustronny chodnik.                                            
Natomiast konstrukcja drogi powinna być wykonana zgodnie z następującymi 
parametrami: 
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 22 cm,  
- podbudowa zasadnicza z BA 0/25 o grubości 7 cm, 
- warstwa wiążąca z BA 0/20 o grubości 6 cm, 
- warstwa ścieralna z BA 0/16 o grubości 5 cm. 
 
Ad. 14 Wskazanie drogi powiatowej do wniosku na dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych.  



Zarząd Powiatu zaproponował złożenie wniosku w ramach  Funduszu Dróg 
Samorządowych na zadanie jednoroczne na rok 2019 i wieloletnie : 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska –gr. woj.(Rosocha) na 
odcinkach: od km 8+158 do km 9+343 i od km 11+880 do km 12+270 i od km 
12+570 do km 16+604”.  
 
Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz zmiany 
planów finansowych budżetu powiatu.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwały w sprawie zmian w budżecie 
powiatu oraz zmiany planów finansowych budżetu powiatu. Uchwały                               
Nr 39/2019 i 40/2019 stanowią załącznik nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 16 Sprawy różne. 
W sprawach różnych zostały poruszone kwestie naprawy dróg powiatowych. 
Również w sprawach różnych ustalono termin kolejnego posiedzenie zarządu na 
dzień 28 marca br. na godzinę 900.  
 
Ad. 17 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1800 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:

