
P R O T O K Ó Ł NR 33/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 26 czerwca 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, Stefan Goryczka – 
Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.   

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef  Matysiak. 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Informacja dotycząca wyboru wariantu termomodernizacji budynków 

szpitalnych w ramach konkursu RPO WŁ Termomodernizacja budynków.  
4. Informacja dotycząca przetargów nieograniczonych na przebudowę dróg 

powiatowych nr 4118E i 1334E.  
5. Interpelacja Radnego Powiatu Rawskiego Pawła Jakubowskiego w 

sprawie utrzymania dróg powiatowych.  
6. Wystąpienie Senatora RP Pana Rafała Ambrozika w sprawie wykonania 

progów wysepkowych na ulicach 1 Maja i Księże Domki w Rawie 
Mazowieckiej.  

7. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w 
Biała Rawskiej o udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

8. Przedstawienie wniosków dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat 
o wyrażenie zgody na wystąpienie do ZUS o przesunięcie terminów 
płatności składek. 

9. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZPS w Rawie Mazowieckiej   o 
wyrażenie zgody na uczestnictwo placówki  w konkursie pn. „ Nasze 
ekologiczne pracownie” ogłoszonym przez WFOŚiGW w Łodzi wraz z 
zapewnieniem wkładu własnego (10% - 5000 zł). 

10. Informacja dotycząca nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
rawskiego, położonej w Białej Rawskiej przy ul. Kolejowej oraz 
rozpatrzenie wniosku Burmistrza Białej Rawskiej w sprawie przekazania 
tej nieruchomości na rzecz Gminy Biała Rawska.    

11. Informacja dotycząca umów dzierżawy dotycząca nieruchomości 
położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kolejowej, będącej w 
użytkowaniu wieczystym Powiatu Rawskiego.  

12. Podjęcie decyzji w sprawie wystąpienia z wnioskiem o potwierdzenie 
nabycia nieruchomości położonych w Cielądzu (dz. nr 872/1) , zajętej pod 
pas drogi powiatowej.  

13. Wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości przy Placu Wolności 
dz. nr 178/3 w celu budowy sieci eN.  



14. Zgoda na polubowne uregulowanie zobowiązań po Panu Tadeuszu 
Gacparskim.  

15.  Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu i w sprawie zmiany 
planów finansowych. 

16.  Sprawy różne. 
     17. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 900 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu i zaproszonych gości.  
 
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. Protokół 
zostały przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również uwag 
nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Informacja dotycząca wyboru wariantu termomodernizacji budynków 
szpitalnych w ramach konkursu RPO WŁ Termomodernizacja budynków.  
Informacje w przedmiotowej sprawie przestawiła Pani Dyrektor Małgorzata 
Killman. 
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z tematem uznał, iż  właściwe będzie 
przedłożenie wariantu budynków szpitalnych  SP ZOZ Szpital Św. Ducha w 
Rawie Mazowieckiej ( po pogotowiu i po magazynie) w ramach konkursu                      
RPO WŁ Termomodernizacja budynków.   
 
Ad. 4 Informacja dotycząca przetargów nieograniczonych na przebudowę dróg 
powiatowych nr 4118E i 1334E.  
W kolejnym punkcie Dyrektor Małgorzata Killman  przedstawiła informacje z 
sesji otwarcia ofert na przebudowę dróg powiatowych tj.  

1. „Przebudowa drogi powiatowej 4118E Pukinin – (Mogielnica) na odcinku 
od km 10+300 do km 12+760”. W wymaganym terminie tj. do dnia 
18.06.br. do godziny 1000 wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę 
cenową złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i 
Wspólnicy Sp. z o.o. z Gielniowa w kwocie brutto 1 317 519,42 zł.; 

 
2. „Przebudowa drogi powiatowej 1334E (Zawady) – Biała Rawska od km 

7+054 do km 7+629, od km 8+900 do km 9+335, od km 10+335 do km 
12+334”. W wymaganym terminie tj. do dnia 18.06.br. do godziny 1000 
wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyło 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z 
Gielniowa w kwocie brutto 2 357 832,51 zł. 
 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożoną informacją.  
 
Ad. 5 Interpelacja Radnego Powiatu Rawskiego Pawła Jakubowskiego w 
sprawie utrzymania dróg powiatowych.  
W tym punkcie Pani Dyrektor Małgorzata Killman przedstawiła projekt 
odpowiedzi na interpelacje. 



Zarząd zapoznał się z treścią.  
 
Ad. 6 Wystąpienie Senatora RP Pana Rafała Ambrozika w sprawie wykonania 
progów wysepkowych na ulicach 1 Maja i Księże Domki w Rawie 
Mazowieckiej.  
Pani Małgorzata Killman Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła w tym 
punkcie propozycję odpowiedzi na wystąpienie Senatora RP Pana Rafała 
Ambrozika w sprawie wykonania progów wysepkowych na ulicach 1 Maja i 
Księże Domki w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu zaakceptował projekt odpowiedzi.  
Ponadto w tym punkcie Pani Małgorzata Killman przedstawiła ofertę Pana 
Dariusza Cały z Podskarbic Szlacheckich na wycinkę i rębakowanie rowów 
przydrożnych na terenie Powiatu Rawskiego. 
Zarząd Powiatu polecił Wydziałowi Infrastruktury dokonania rozważenia oferty. 
 
Ad. 7 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w 
Biała Rawskiej o udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 65/2019 udzielającą pełnomocnictwa Pani 
Jolancie Popłońskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Białej Rawskiej do reprezentowania Powiatu Rawskiego przy realizacji projektu 
pn.” Uczeń ZSP w Białej Rawskiej mądry, skuteczny, przedsiębiorczy”. 
Przedmiotowa uchwała stanowi złącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 8 Przedstawienie wniosków dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat 
o wyrażenie zgody na wystąpienie do ZUS o przesunięcie terminów płatności 
składek. 
W tym punkcie Zarząd pozytywnie zaopiniował wnioski dyrektorów szkół o 
przesunięcie terminów płatności składek do ZUS o 3 miesiące.  
 
Ad. 9 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej o wyrażenie zgody na uczestnictwo placówki  w konkursie pn.                        
„ Nasze ekologiczne pracownie” ogłoszonym przez WFOŚiGW w Łodzi wraz z 
zapewnieniem wkładu własnego (10% - 5000 zł). 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.  
 
Ad. 10 Informacja dotycząca nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
rawskiego, położonej w Białej Rawskiej przy ul. Kolejowej oraz rozpatrzenie 
wniosku Burmistrza Białej Rawskiej w sprawie przekazania tej nieruchomości 
na rzecz Gminy Biała Rawska.    
Zarząd Powiatu zapoznał  się z informacją przedłożoną przez Pana Dyrektora 
Stefana Goryczkę. Ponadto polecił zlecenie wykonania operatu szacunkowego 
określającego wartość zabudowanej nieruchomości w celu jej zbycia.  Natomiast 
co do przekazania tej nieruchomości na rzecz Gminy Biała Rawska zostaną 
przeprowadzone rozmowy z Burmistrzem Białej Rawskiej w kwestii 
uszczegółowienia.    
 
 



 
 
Ad. 11 Informacja dotycząca umów dzierżawy dotycząca nieruchomości 
położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kolejowej, będącej w użytkowaniu 
wieczystym Powiatu Rawskiego.  
W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął informacje (przedstawiona Przez Pana 
Dyrektora Goryczkę) dotyczącą umów dzierżawy nieruchomości 
(dzierżawionych przez Pana Bienia i Firmę Rolmasz) położonych w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Kolejowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu 
Rawskiego.  
 
Ad. 12 Podjęcie decyzji w sprawie wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z 
wnioskiem o potwierdzenie nabycia nieruchomości położonych w Cielądzu (dz. 
nr 872/1) , zajętej pod pas drogi powiatowej.  
Zarząd Powiatu podjął decyzje o wystąpieniu do Wojewody Łódzkiego z 
wnioskiem o potwierdzenie nabycia nieruchomości położonych w Cielądzu (dz. 
nr 872/1) , zajętej pod pas drogi powiatowej.  
 
Ad. 13 Wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości przy Placu Wolności 
dz. nr 178/3 w celu budowy sieci eN.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dysponowanie w/w  nieruchomością  pod 
warunkiem ustanowienia służebności przesyłu.  
 
Ad. 14 Zgoda na polubowne uregulowanie zobowiązań po Panu Tadeuszu 
Gacparskim.  
Zarząd wyraził zgodę na polubowne uregulowanie przez Mocodawców 
zobowiązań pozostałych po Tadeuszu Gacparskim. 
 
Ad. 15 Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu i w sprawie zmiany 
planów finansowych. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjął uchwałę                      
Nr 66/2019 w sprawie zmian w  budżecie powiatu na 2019 rok oraz uchwałę                   
Nr 67/2019 w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego 
na 2019 r. Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik nr 2 i 3  do protokołu.  
Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 68/2019 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata                  
2019-2039 która to stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.   
 
Ad. 16 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin kolejnych posiedzeń zarządu na dzień                     
04 lipca br. na godzinę 10 00 oraz 16.07. 2019 roku na godzinę 14 00 .  
 
 
Ad. 17 Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia 
Starosta  Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1100 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:

