
P R O T O K Ó Ł NR 42/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 20 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: Ryszard Imioła – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Rawskiego, 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. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania dotyczącego działań 

mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.  
3. Odmowa podpisania umowy na zadanie 2  

„Termomodernizacja budynku szkoły” w ramach inwestycji 
pn. „ Roboty budowlane związane z termomodernizacją 
budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do 
potrzeb osób niepełnosprawnych”. 

4. Wyniki zamówienia do 30 tys. EURO na nadzór inwestorski 
przy realizacji inwestycji   „ Roboty budowlane związane z 
termomodernizacją budynków Zespołu Placówek Specjalnych 
w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz 
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”. 

5. Wniosek dyrektora ZSP im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej o 
przekazanie dodatkowych środków finansowych na remont internatu 
– adaptacja dwóch dodatkowych pomieszczeń na pokoje mieszkalne.  

6. Informacja o wynikach postępowania ofertowego na pełnienie 
nadzoru budowlanego ( inwestorskiego) przy realizacji zadania                          
( inwestycji) pn.  „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych i leśnych, na terenie obszaru scalenia gruntów 
obiektu Ścieki”.  

7. Informacja dotycząca przyjęcia od PKP pozostałego mienia 
Rogowskiej Kolei Dojazdowej przez Powiat Rawski. 

8. Uchwała Zarządu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok 
oraz w sprawie zmiany planów finansowych budżetu powiatu.  

9. Sprawy różne. 
10. Zamknięcie posiedzenia. 



 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1200 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu i zaproszonych gości.  
 
Ad. 2 Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania dotyczącego działań 
mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.  
Zabierając głos w tym punkcie Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska - 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej  
poinformowała, że w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania 
publicznego  dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych realizowanego w formie wsparcia wraz z 
udzieleniem dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, wpłynęła 1 oferta złożona przez  Stowarzyszenie Rodziców 
i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”  w Rawie 
Mazowieckiej.  
Oferta ta została zaopiniowana przez komisję konkursową. Wysokość 
przyznanych środków publicznych – 5.000 zł. 
Zarząd Powiatu Rawskiego zatwierdził wybór  oferty.  
 
Ad. 3 Odmowa podpisania umowy na zadanie 2  „Termomodernizacja 
budynku szkoły” w ramach inwestycji pn. „ Roboty budowlane 
związane z termomodernizacją budynków Zespołu Placówek 
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz 
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”. 
Zabierając głos w tym punkcie Pani Dyrektor Małgorzata Killman 
przedstawiła pismo Firmy „RAWOS-BUD” z Rawy Mazowieckiej w 
sprawie wycofania oferty na roboty budowlane w/w postępowania. 
Pismo wpłynęło w dniu w którym miałabyś podpisywana umowa na 
realizację w/w zadania. W związku z powyższym Zarząd dokonał 
wyboru oferty nr 2 Firmy UNICOM z Rawy Mazowieckiej. Ponadto 
zdecydował o  zatrzymaniu wniesionego wadium przez firmę 
„RAWOS-BUD”.  
 
Ad. 4 Wyniki zamówienia do 30 tyś. EURO na nadzór inwestorski przy 
realizacji inwestycji „ Roboty budowlane związane z termomodernizacją 
budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy 
ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych”. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór najtańszej oferty cenowej Pana 
Wojciecha Lisickiego za kwotę 6800 zł. brutto.  
 
Ad. 5 Wniosek dyrektora ZSP im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej o 
przekazanie dodatkowych środków finansowych na remont internatu – 
adaptacja dwóch dodatkowych pomieszczeń na pokoje mieszkalne.  



Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek (kwota 15.000 
zł.) 
 
Ad. 6 Informacja o wynikach postępowania ofertowego na pełnienie nadzoru 
budowlanego (inwestorskiego) przy realizacji zadania                                                      
( inwestycji) pn.  „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych wraz z odwodnieniem pasa 
drogowego, budowy przepustów, na terenie obszaru scalenia gruntów obiektu 
Ścieki obejmującego część obrębu Ścieki, gmina Rawa Mazowiecka, powiat 
rawski, w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów obiektu Ścieki w 
ramach scalenie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020.   
W tym punkcie głos zabrał Pan Stefan Goryczka Dyrektor Wydziału Geodezji, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiając informację o wynikach 
przedmiotowego postępowania. Zapytanie ofertowe zostało skierowane do trzech 
podmiotów: 

1. Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymani Dróg „Mirdróg”; 
2. MT-Projekt Sp.z o.o. Grójec; 
3. P.P.H.U „SINBUD” Biała Rawska 

Do dnia 16.08.2019 roku do godziny 1000 złożono 3 oferty. 

Oferta nr 1 nie spełnia warunku nr 2 określonego w punkcie IV zapytania 
ofertowego, natomiast oferta nr 3 nie spełnia warunku nr 1,2,3 określonego w 
punkcie IV zapytania ofertowego. 

Jako najkorzystniejszą i spełniającą wymagane kryteria wybrano ofertę nr 2 w 
cenie ofertowej  49 900,00 zł. brutto.  

Zarząd Powiatu przyjął informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 
Ad. 7 Informacja dotycząca przyjęcia od PKP pozostałego mienia Rogowskiej 
Kolei Dojazdowej przez Powiat Rawski. 
Zarząd Powiatu  zapoznał się z informacją  przedstawioną przez Pana 
Dyrektora Goryczkę dotyczącą przyjęcia od Polskich Kolei Państwowych 
pozostałego mienia Rogowskiej Kolei Dojazdowej przez Powiat Rawski.                       
W celu przejęcia mienia niezbędna jest wycena nieruchomości. Zarząd podjął 
decyzję o zleceniu wyceny i powróci do rozpatrzenia tego punktu na jednym z 
kolejnych posiedzeń zarządu.  
  
Ad. 8 Uchwała Zarządu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok oraz 
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 91/2019, Nr 92/ stanowią złączniki nr 2 i 3 do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad. 9 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin kolejnego posiedzenia zarządu na dzień                  
27 sierpnia br. na godzinę 1400.  

Ad. 10  Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia 
Starosta  Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1300 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   ............................................... 
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