
P R O T O K Ó Ł NR 41/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 14 sierpnia 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, Halina Bartkowicz – Błażejewska - Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, 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. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej 

do celów wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert na 
wsparcie realizacji zadania dotyczącego działań mających na celu 
prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Powiat Rawski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego celem uzyskania dopłaty z Funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

5. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej nN w 
pasie drogi powiatowej nr 4130E Broniew-Zaborze (działka nr 
ew.79/2 w obrębie Zaborze) do działki nr ew.108 w obrębie 
Zaborze. 

6. Przedstawienie odpowiedzi na wezwanie do próby ugodowej w 
związku z rozwiązaniem umowy 210/2013 z dnia 15 listopada 2013 
roku. 

7. Wskazanie przedstawiciela organu tworzącego SPZOZ do komisji 
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na zastępcę dyrektora ds. 
lecznictwa w  SPZOZ. 

8. Informacja o ustalonej przez Rzeczoznawcę majątkowego wartości,  
stanowiącej własność Powiatu Rawskiego zabudowanej 
nieruchomości, położonej w Białej Rawskiej przy ul. Kolejowej – dz. 
nr 523/4,  o  pow. 0,1054 ha [obr. nr 4  m. Biała Rawska]  i podjęcie 
decyzji o formie zbycia przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy 
Biała Rawska.  



9. Wyrażenie zgody na remont pomieszczenia niski parter w budynku 
przy ul Pl. Wolności 1 polegającym na wzmocnieniu stropu pod 
archiwum PODGiK.  

10. Uchwała Zarządu w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok i w 
sprawie zmiany planów finansowych budżetu powiatu. 

11. Informacja nt. zapytań ofertowych na wykonanie kompleksowej usługi 
doradztwa formalnoprawnego w zakresie emisji obligacji oraz 
wykonania kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i 
merytorycznego mającej na celu obniżenie kosztów odsetkowych od 
zadłużenia Zamawiającego. 

12. Propozycja tematów na Sesje Rady Powiatu Rawskiego.  
13. Sprawy różne. 
14. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1000 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 został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do 
celów wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji 
zadania dotyczącego działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowym punkcie. Uchwała               
Nr 90/2019 stanowi złącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 4 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat 
Rawski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego celem uzyskania dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 
Pani Małgorzata Killman Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła w 
tym punkcie projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie przez Powiat Rawski umowy o świadczenie usług w 
zakresie publicznego transportu zbiorowego celem uzyskania dopłaty z 
Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 5 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej nN w pasie 
drogi powiatowej nr 4130E Broniew-Zaborze (działka nr ew.79/2 w 
obrębie Zaborze) do działki nr ew.108 w obrębie Zaborze. 
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z powyższym punktem nie uzgodnił 
przedmiotowej lokalizacji.  
 
 



Ad. 6 Przedstawienie odpowiedzi na wezwanie do próby ugodowej- w związku 
z rozwiązaniem umowy 210/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku. 
Projekt odpowiedzi przedstawił Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu Rawskiego zaakceptował projekt odpowiedzi na wezwanie do 
próby ugodowej - w związku z rozwiązaniem umowy 210/2013 z dnia 15 
listopada 2013 roku. 
 
Ad. 7 Wskazanie przedstawiciela organu tworzącego SPZOZ do komisji 
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na zastępcę dyrektora ds. lecznictwa 
w  SPZOZ. 
Zarząd Powiatu wytypował Pan Grzegorza Stefaniaka  do komisji konkursowej 
do przeprowadzenia konkursu na zastępcę dyrektora ds. lecznictwa 
w  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 
 
Ad. 8 Informacja o ustalonej przez Rzeczoznawcę majątkowego wartości,  
stanowiącej własność Powiatu Rawskiego zabudowanej nieruchomości, 
położonej w Białej Rawskiej przy ul. Kolejowej – dz. nr 523/4,  o  pow. 0,1054 
ha [obr. nr 4  m. Biała Rawska]  i podjęcie decyzji o formie zbycia 
przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Biała Rawska.  
Zabierając głos w tym punkcie Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił informację 
dotycząca wartości  zabudowanej nieruchomości, położonej w Białej Rawskiej 
przy ul. Kolejowej – dz. nr 523/4,  o  pow. 0,1054 ha [obr. nr 4  m. Biała 
Rawska]. Biegły wyszacował 1m2 nieruchomości  za kwotę 342 zł. netto.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z  przedstawioną  informacją.  
 
Ad. 9 Wyrażenie zgody na remont pomieszczenia niski parter w budynku przy 
ul Pl. Wolności 1 polegającym na wzmocnieniu stropu pod archiwum PODGiK.  
Zarząd Powiatu powróci do rozpatrzenia tego punktu po dokonaniu rozeznania 
lokalowego.  
 
Ad. 10 Uchwała Zarządu w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok i w sprawie 
zmiany planów finansowych budżetu powiatu. 
Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok 
oraz w sprawie  zmiany planów finansowych. 
Przedmiotowe Uchwały Nr 88/2019,  Nr 89/2019 stanowią złączniki nr 3 i 4 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 11 Informacja nt. zapytań ofertowych na wykonanie kompleksowej usługi 
doradztwa formalnoprawnego w zakresie emisji obligacji oraz wykonania 
kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego mającej 
na celu obniżenie kosztów odsetkowych od zadłużenia Zamawiającego. 
Zabierając głos w tym punkcie Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu 
poinformował, iż zapytania ofertowe wysłano do  następujących podmiotów: 

1. Aesco Group Sp. z o.o. Warszawa, 



2. ResPublic Sp. z o.o.  Warszawa, 
3. Ekspert Doradcy,  Warszawa. 

Na wysłane zapytania ofertowe odpowiedziała 1 firma – Aesco Group Sp. z o.o., 
która zaoferowała: 

1) wykonanie kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego w 
zakresie emisji obligacji, tj.: 
- wykonanie prac analitycznych za kwotę: 11.931 zł brutto; 
- wykonanie kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i 
merytorycznego w zakresie przeprowadzenia procedury pozyskania 
finansowania w formie emisji obligacji komunalnych za kwotę brutto: 
0,492% wartości obligacji. Planowania wartość emisji obligacji 2,5 mln zł, 
tj. 12.300 zł brutto. 

2) wykonanie kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i 
merytorycznego mającego na celu obniżenie kosztów odsetkowych od 
zadłużenia Zamawiającego za kwotę: stanowiącą 15% kwoty obniżonych 
kosztów z zastrzeżeniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo Zamówień Publicznych. 

Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną powyżej informację.  

Ad. 12  W tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił 
propozycje tematów na najbliższą Sesję Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się 
w dniu 22 sierpnia br.:  

a) Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Powiat Rawski umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego celem uzyskania dopłaty z Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej, 

b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia kierunku 
działania dla Zarządu Powiatu Rawskiego dotyczącego utworzenia 
Powiatowego Domu Spokojnej Starości.  

Również w tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie 
umowy najmu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa w Łodzi.  
 
Ad. 13 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin kolejnego posiedzenia zarządu na dzień 20 
sierpnia br. na godzinę 1200 oraz Sesje Rady Powiatu Rawskiego na dzień 22 
sierpnia na godzinę1000.  

Ad. 14  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:

