
P R O T O K Ó Ł NR 48/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 26 września 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: Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu,  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. 

 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu.  
3. Wyniki przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 

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”.  

4. Informacja z otwarcia ofert postępowania do 30 tyś EURO 
pn. „Konserwacja (remont) pokrycia dachowego na 
budynkach Liceum Ogólnokształcącego w Rawie 
Mazowieckiej przy  ul. Kościuszki 20. 

5. Informacja w sprawie ASF na terenie powiatu rawskiego. 
6. Uchwała  Zarządu  w sprawie powołania Komisji do 

zaproponowania nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Rawski.  

7. Uchwały Zarządu w sprawie układu wykonawczego do 
uchwały Rady Powiatu. 

8. Uchwała  Zarządu  w sprawie zmiany w budżecie i w  
sprawie zmiany planów finansowych. 

9. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na 
rzecz MGL. 

10. Sprawy różne. 
11. 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 został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Wyniki przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 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”.  
Zabierając głos w tym punkcie Pani Małgorzata Killman – Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury poinformowała ,iż na zadanie pn. „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”, wpłynęła 1 oferta Przedsiębiorstwa 
Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o o. z Piotrkowa Trybunalskiego w 
cenie ofertowej brutto 3 626 651,21 zł.  za wykonanie robót objętych 
zamówieniem. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, jest 
najkorzystniejsza.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki przetargu.  
Zabierając głos również w tym punkcie Starosta Józef Matysiak 
poinformował ,iż uczestniczył w dniu 25 września br. w Sesji Rady 
Gminy Sadkowice i wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie 
przedmiotowego zadania.  
 
Ad. 4 Informacja z otwarcia ofert postepowania do 30 tyś EURO pn. 
„Konserwacja (remont) pokrycia dachowego na budynkach Liceum 
Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej przy  ul. Kościuszki 20. 
W kolejnym punkcie Dyrektor Małgorzata Killman poinformowała , iż   
w dniu 19.09.2019 r. w ramach zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta 
Firmy UNICOM z Rawy Mazowieckiej w cenie ofertowej – 11.5776,21 
zł. brutto na realizację zadania pn. „Konserwacja (remont) pokrycia 
dachowego na budynkach Liceum Ogólnokształcącego w Rawie 
Mazowieckiej przy  ul. Kościuszki 20,  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożoną informacją.  
 
Ad. 5 Informacja w sprawie ASF na terenie powiatu rawskiego. 
W tym punkcie Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 
zapoznał członków zarządu z informacją w sprawie  ASF na terenie powiatu 
rawskiego. 
 
Ad. 6 Uchwała  Zarządu  w sprawie powołania Komisji do 
zaproponowania nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla 
nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Rawski.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę  w sprawie powołania Komisji do 
zaproponowania nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla 
nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 



Rawski. Przedmiotowa uchwała nr 110/2019 stanowi złącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 7 Uchwały Zarządu w sprawie układu wykonawczego do uchwały 
Rady Powiatu. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 
budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2019. Uchwała nr 106/2019 stanowi 
złącznik nr 3 do protokołu.  
 

Ad. 8 Uchwała  Zarządu  w sprawie zmiany w budżecie i w  sprawie 
zmiany planów finansowych. 
W tym punkcie również Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie 
zmian w budżecie na 2019 rok oraz w sprawie zmiany planów 
finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2019 rok. Przedmiotowe 
uchwały nr 107/2019 i 108/2019 stanowią złączniki nr 4 i 5 do 
protokołu. 
 
Ad. 9 Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na rzecz 
MGL. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę podejmując uchwałę na obciążenie 
działki numer 3/13, stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, 
położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Rawa Mazowiecka , 
służebnością gruntową na rzecz MGL Sp. z o. o.  w Rawie 
Mazowieckiej. Ustanowienie służebności nastąpi za jednorazowym 
wynagrodzeniem. Przedmiotowa uchwała nr 109/2019 stanowi złącznik 
nr 6 do protokołu.  
 
Ad. 10 Sprawy różne.  
W sprawach różnych ustalono termin kolejnego zarządu  na dzień 30.09.2019 
roku godzina 900.  
 
Ad. 11  Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący 
posiedzenia Starosta  Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1000 
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:

