
P R O T O K Ó Ł Nr 13/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 12 lutego 2019 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach udział brali: pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa, 
pani Urszula Przerwa – kierownik Oddziału Zdrowia i Polityki Społecznej,  
pan Stefan Goryczka – dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami, pani Małgorzata Killman – dyrektor Wydziału 
Infrastruktury i Pan Paweł Malik – dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych  
w Rawie Mazowieckiej                  

Posiedzeniu przewodniczył Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego rurociągu telekomunikacyjnego 

w pasie powiatowej nr 4110E – al. Konstytucji 3 Maja w  Rawie 
Mazowieckiej. 

3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia 
wraz z przyłączami w działkach nr ew. 381/1, 381/2 w obrębie nr 4  
m. Rawa Mazowiecka, stanowiących pas drogowy drogi powiatowej 
4110E – al. Konstytucji 3 Maja w Rawie Mazowieckiej.  

4.  Przedstawienie wyników postępowania do 30 tys. Euro na zakup rębaka. 
5. Wyrażenie zgody na postępowanie do 30 tys. Euro na przygotowanie 

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

6. Zapoznanie się z wnioskiem Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Olszowa Wola 
w sprawie modernizacji skrzyżowania dróg publicznych w centrum wsi 
Olszowa Wola. 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie rozkładu 
dyżurów aptek ogólnodostępnych. 

8. Przedstawienie decyzji ŁPWIS w Łodzi  w sprawie internatu ZPS  
w Rawie Mazowieckiej. 

9. Przedstawienie wniosku dyrektora ZS CEZ i U w Rawie Mazowieckiej  
o wydanie opinii w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia  
– elektromechanik pojazdów samochodowych. 

10.  Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSP im. Reymonta w sprawie : 
- udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku w programie POWER; 
- wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług i podpisanie 
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej. 



11.  Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie ustalenia planu dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

12.  Rozpatrzenie prośby dyrektora ZSP w Białej Rawskiej o sfinansowanie 
części kosztów zakupu sprzętu nagłaśniającego. 

13.  Przyjęcie informacja o przewidywanych kosztach wykonania projektów 
przebudowy pomieszczeń szpitala w celu ich dostosowania do warunków 
rozporządzenia ministra zdrowia. 

14.  Rozpatrzenie wniosku o uzgodnienie przyłączy: wodociągowego   
i kanalizacyjnego w działce stanowiącej współwłasność Powiatu 
Rawskiego, poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej - obręb nr 4, 
dz. nr 307/12. 

15.  Rozpatrzenie wniosku Firmy SIME POLSKA o uzgodnienie  budowy 
gazociągu na działkach przylegających do drogi powiatowej, położonych 
w obrębie Porady Górne, gm. Biała Rawska. 

16.  Wyrażenie zgody na podział i wystąpienie do Wojewody o nabycie 
części gruntu zajętego pod drogę na terenie gminy Cielądz. 

17.  Wniosek Stowarzyszenia Pogotowie Rodzinne w sprawie użyczenia 
lokalu biurowego. 

18.  Wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego O/Rawa Mazowiecka  
o wydzielenie części zajmowanego lokalu dla Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. 

19. Wniosek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sprawie użyczenia lokalu 
biurowego. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania 
zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 
kwoty 30 000 euro dla prowadzenia postępowań, w których 
zamawiającym jest Powiat Rawski. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej 
oraz stałych składów komisji przetargowych dla prowadzenia 
postępowań, w których zamawiającym jest Powiat Rawski. 

22. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad.1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Pan 
Starosta Józef Matysiak, witając członków Zarządu. 
  Ad.2 Zarząd Powiatu uzgodnił lokalizację  projektowanego rurociągu 
telekomunikacyjnego w pasie powiatowej nr 4110E – al. Konstytucji 3 Maja w  
Rawie Mazowieckiej w działkach - dz nr ew.  450/1, 448/11,448/6,448/7   

- dz nr ew.   322/3 (zakres skrzyżowania z ul. Reymonta) 
 w obrębie nr 4 m. Rawa Mazowiecka, do działki nr 450/2 w tym 
obrębie (budowa budynku handlowo-usługowego wraz  
z infrastrukturą). 

Ad.3 Zarząd uzgodnił lokalizacji projektowanej sieci gazowej średniego 
ciśnienia wraz z przyłączami w działkach nr ew. 381/1, 381/2 w obrębie nr 4  
m. Rawa Mazowiecka, stanowiących pas drogowy drogi powiatowej 4110E  
– al. Konstytucji 3 Maja w Rawie Mazowieckiej.   



Ad.4 Zarząd zapoznał się i zatwierdził wyniki postępowania do 30 tys. Euro na 
zakup rębaka – skierowano zapytania do 6 firm, wpłynęła jedna oferta (firma  
z Ostrowca Świętokrzyskiego), 70 tys. zł brutto. 
Ad.5 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na postępowanie do 30 tys. Euro  
na przygotowanie dokumentacji do wniosków: o wydanie opinii i decyzji  
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z aktualizacją 
dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 4120E Biała 
Rawska -Komorów na odcinku Biała Rawska-Pągów”. 
Ad.6 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi 
Olszowa Wola w sprawie modernizacji skrzyżowania dróg publicznych  
w centrum wsi Olszowa Wola; zakres koniecznych prac przedstawiła pani 
Małgorzata Killman - dyrektor Wydziału Infrastruktury; postanowiono  
ze Zarząd zwróci się do  Wójt Gminy Sadkowice w sprawie partycypacji  
w kosztach. 

W tym punkcie przedstawiony został również wniosek mieszkańców wsi 
Grzymkowice dotyczący budowy chodnika na długości 800 m; postanowiono że 
Zarząd zwróci się do Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska w sprawie 
partycypacji w kosztach. 

W sprawie wniosku mieszkańców wsi Konstantynów (budowa 1 km 
drogi) także postanowiono, że Zarząd zwróci się do Burmistrza Miasta i Gminy 
Biała Rawska w sprawie partycypacji w kosztach 
Ad.7 Projekt uchwały przedstawiła pani Urszula Przerwa - kierownik Oddziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej. Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady 
Powiatu Rawskiego w sprawie rozkładu dyżurów aptek. 
Ad.8 Z decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Zarząd 
został zapoznany przez Pana Pawła Malika – dyrektora Zespołu Placówek 
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Pan dyrektor Paweł Malik zapoznał Zarząd 
z przewidywanymi kosztami prac nałożonymi przez ŁPWIS (termin wykonania 
31 sierpnia 2019 r.). 
Ad.9 Zarząd Powiatu Rawskiego wyraził zgodę na utworzenia nowego kierunku 
kształcenia – elektromechanik pojazdów samochodowych (od 1 września 2019 
roku). 
Ad.10 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na: 
- udzielenie pełnomocnictwa do złożenia wniosku w programie POWER. 
- na złożenie wniosku o świadczenie usług i podpisanie umowy o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (program 
realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji), Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
podpisanie umowy przez dyrektora ZSP im. Reymonta. 
Ad.11  Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.  
Ad.12 Zarząd Powiatu podjął decyzję o  sfinansowanie części kosztów zakupu 
sprzętu nagłaśniającego (dofinansowanie w wysokości 8 tys. zł). 
Ad.13 Zarząd Powiatu przyjął informację o przewidywanych kosztach 
wykonania projektów przebudowy pomieszczeń szpitala w celu ich 
dostosowania do warunków rozporządzenia ministra zdrowia. 



Ad.14 Zarząd Powiatu Rawskiego uzgodnił przyłącza wodociągowe  
i kanalizacyjne w działce stanowiącej współwłasność Powiatu Rawskiego, 
położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej - obręb nr 4, dz. nr 307/12. 
Ad.15 Zarząd Powiatu uzgodnił budowę gazociągu na działkach przylegających 
do drogi powiatowej, położonych w obrębie Porady Górne, gm. Biała Rawska. 
Ad.16 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podział i wystąpienie do Wojewody  
o nabycie części gruntu zajętego pod drogę na terenie gminy Cielądz. 
Ad.17 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Pogotowie 
Rodzinne w sprawie użyczenia lokalu biurowego. 
Ad.18 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Związku Nauczycielstwa 
Polskiego O/Rawa Mazowiecka o wydzielenie części zajmowanego lokalu dla 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Ad.19. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w sprawie użyczenia lokalu biurowego. 
Ad. 20 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania 
zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 
000 euro dla prowadzenia postępowań, w których zamawiającym jest Powiat 
Rawski. 
W tym punkcie Sekretarz  Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro dla prowadzenia 
postępowań, w których zamawiającym jest Powiat Rawski. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 30/2019 w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
równowartości kwoty 30 000 euro dla prowadzenia postępowań, w których 
zamawiającym jest Powiat Rawski. 
 
Ad. 21 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej 
oraz stałych składów komisji przetargowych dla prowadzenia postępowań,  
w których zamawiającym jest Powiat Rawski. 
 
W tym punkcie Sekretarz  Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie 
Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej oraz stałych składów komisji 
przetargowych dla prowadzenia postępowań, w których zamawiającym jest 
Powiat Rawski. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 31/2019 w sprawie Regulaminu Pracy 
Komisji Przetargowej oraz stałych składów komisji przetargowych dla 
prowadzenia postępowań, w których zamawiającym jest Powiat Rawski. 
 
 
Ad.22 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad, 
przewodniczący posiedzeniu Starosta Józef Matysiak dokonał o godzinie 1530 
zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 

Sporządził: Tomasz Góraj 
 



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