
 
 P R O T O K Ó Ł NR 62/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 
w dniu 14 stycznia 2020 roku 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Ponadto w obradach brali udział: Maria Charążka – Przewodnicząca Rady, 
Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu, 
Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Małgorzata Killman – 
Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału  
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia 
2. Wyrażenie zgody na przygotowanie zamówień publicznych. 
3. Wniosek o  przyznanie środków budżetu Województwa Łódzkiego, 
pochodzących z tytułu    wyłączania z produkcji gruntów rolnych na budowę i 
modernizację dróg dojazdowych  do  gruntów rolnych.  
4. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej nN w pasie drogi 
powiatowej 4130E Broniew – Zaborze (działka nr ew. 26 – obręb Zaborze) do 
działki nr ew. 33 - obręb Zaborze. 
5. Przedstawienie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji 
doraźnej do spraw likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych. 
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku Publicznego za rok 2019. 
7. Informacja o decyzji ŁPWIS w Łodzi dot. remontu podłogi sali gimnastycznej 
w ZSCEZ i U. 
8. Przedłożenie projektu Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych na rok 
2020.  
9. Informacja dotycząca wypowiedzenia przez dotychczasowego dzierżawcę, 
umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu, poł. w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Kolejowej (cz. działki nr 299/1). 
10. Rozpatrzenie oferty na publikacje w 2020 roku ogłoszeń dot. sprzedaży, 
przetargów i in.,  w portalu/gazecie codziennej o zasięgu ogólnopolskim - 
Monitorze Urzędowym. 
11. Rozpatrzenie wniosku spadkobierców T. Gacparskiego o rozłożenie na raty,  
Ich zobowiązań finansowych  wobec Powiatu. 
12. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatu 
szacunkowego d/c ustalenia odszkodowania za działkę poł. w Łodzi przejętą z 
mocy prawa na rzecz  Gminy Miasto Łódź z przeznaczeniem pod drogę. 
13. Wyrażenie zgody na zlecenie prac polegających na podziale działek w obrębie 
Annosław pod rów obsługujący drogę powiatową. 
14. Informacja o planowanym przetargu na modernizację EGiB w ramach dotacji 
z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. 
15. Uchwała w sprawie opracowania planów finansowych Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej na rok 2020. 



16. Uchwała w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej.  
17. Przedstawienie planu pracy Zarządu Powiatu rawskiego w 2020 roku.  
18. Sprawy różne. 
19. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu. 
 
Ad. 2  Wyrażenie zgody na przygotowanie zamówień publicznych na : 
a) dostawę materiałów do  remontów cząstkowych dróg  powiatowych w 2020  
roku: 

  -  emulsji asfaltowej w ilości  120 ton, 

  - grysów bazaltowych frakcji : 0-2 mm – 400 ton; 5-8 mm- 400 ton,   

  - masy na zimno w ilości 120 ton, 

 b) usługi: 

  - koparką ok. 250 godzin, 

  - równiarką – profilowanie dróg powiatowych (27,04 km) –w miarę potrzeb.   

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przygotowanie w/w  zamówień publicznych.  
  
Ad. 3 Wniosek o  przyznanie środków budżetu Województwa Łódzkiego, 
pochodzących z tytułu    wyłączania z produkcji gruntów rolnych na budowę i 
modernizację dróg dojazdowych  do  gruntów rolnych.  
Zarząd Powiatu postanowił złożyć wniosek na „Remont drogi powiatowej 4105E 
Rossocha - Przewodowice - Rylsk Duży - Zuski - dr. woj. nr 707 na odcinku dr. 
powiatowa nr 4120E – Annosław”.  
 
 
Ad. 4 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej nN w pasie drogi 
powiatowej 4130E Broniew – Zaborze (działka nr ew. 26 – obręb Zaborze) do 
działki nr ew. 33 - obręb Zaborze. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił przedmiotową lokalizację linii kablowej nN 
która będzie przebiegać przy krawędzi pasa drogowego. 
 
Ad. 5 Przedstawienie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania 
Komisji doraźnej do spraw likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych. 
Zarząd Powiatu zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały z uwagami co do 
przeglądu budynków i infrastruktury.  
 
Ad. 6 Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku Publicznego za rok 2019. 



Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym sprawozdaniem, które to będzie 
również stanowić punkt na najbliższej Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  
 
Ad. 7 Informacja o decyzji ŁPWIS w Łodzi dotycząca remontu podłogi sali 
gimnastycznej w ZSCEZ i U w Rawie Mazowieckiej. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął informację przedstawioną przez Pana 
Dyrektora Andrzeja Latka dotyczącą decyzji Łódzkiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w sprawie nakazu remontu 
podłogi w sali gimnastycznej budynku Zespołu Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej do końca bieżącego roku. 
 W związku z powyższym, polecił zrobić rozeznanie kosztowe remontu sali 
gimnastycznej  w ZSCEZ i U w Rawie Mazowieckiej oraz w  ZSP w Białej  
Rawskiej.  
  
Ad. 8 Przedłożenie projektu Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych na 
rok 2020. 
Projekt Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych  i Sportowych na 2020 
rok, został przedstawiony członkom Zarządu; ewentualne uwagi zostaną 
rozpatrzone na kolejnym z posiedzeń. 
Ponadto w tym punkcie Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Pani Dyrektor 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej dotyczący 
przyznania  dodatkowych pomieszczeń.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup komputera za kwotę 1500 zł. na potrzeby 
kwalifikacji wojskowej.  

Ad. 9 Informacja dotycząca wypowiedzenia przez dotychczasowego dzierżawcę, 
umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu, poł. w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Kolejowej (cz. działki nr 299/1). 
Zarząd Powiatu przyjął informację dotycząca wypowiedzenia przez 
dotychczasowego dzierżawcę, umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą 
własność Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kolejowej (cz. działki nr 
299/1). 
 
Ad. 10 Rozpatrzenie oferty na publikacje w 2020 roku ogłoszeń dot. sprzedaży, 
przetargów  w portalu/gazecie codziennej o zasięgu ogólnopolskim - Monitorze 
Urzędowym. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotową ofertę na publikacje w 2020 
roku za kwotę 2500 zł. netto rocznie . 

 
Ad. 11 Rozpatrzenie wniosku spadkobierców Tadeusza Gacparskiego o 
rozłożenie na raty,  ich zobowiązań finansowych  wobec Powiatu. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu zdecydował o przedstawieniu pisemnej opinii 
prawnej w przedmiotowej sprawie. 
 



Ad. 12 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
operatu szacunkowego d/c ustalenia odszkodowania za działkę poł. w Łodzi 
przejętą z mocy prawa na rzecz  Gminy Miasto Łódź z przeznaczeniem pod drogę. 
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację (przedstawioną przez Pana Stefana 
Goryczkę – dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami) o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
operatu szacunkowego d/c ustalenia odszkodowania za działkę poł. w Łodzi 
przejętą z mocy prawa na rzecz  Gminy Miasto Łódź z przeznaczeniem pod drogę. 
Operat wykona rzeczoznawca majątkowy Pani Anna Zatorska za kwotę 1400 zł. 
brutto . 
 
Ad. 13 Wyrażenie zgody na zlecenie prac polegających na podziale działek w 
obrębie Annosław pod rów obsługujący drogę powiatową. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę  na wszczęcie procedury w  trybie zapytania o cenę. 
 
Ad. 14 Informacja o planowanym przetargu na modernizację EGiB w ramach 
otrzymanej dotacji z ŁUW. 
Zarząd powiatu przyjął informację przedstawioną przez Dyrektora Goryczkę 
dotyczącą planowanego przetargu na modernizację EGiB (tj. 3 obręby Miasta i 
Gminy Biała Rawska oraz obręb Ścieki Gmina Rawa Mazowiecka ) w ramach 
otrzymanej dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego ( 200.000 zł. ) .  
Ponadto zatwierdził wybór oferty Firmy GEOMATYKA z Krakowa na usługę 
asysty technicznej i konserwacji komponentów i modułów zintegrowanego 
systemu informatycznego EWID 2007; usługi informatyczne bieżącej asysty 
technicznej i konserwacji komponentów i modułów oprogramowania systemu za 
kwotę 21.000 zł. netto.  
 
Ad. 15 Uchwała w sprawie opracowania planów finansowych Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej na rok 2020. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej kwestii. Uchwała Nr 150/2020 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.   
 
Ad. 16 Uchwała w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej.  
Kontynuując Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie opracowania planów 
finansowych zadań z zakresu administracji rządowej. Uchwała Nr 151/2020 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.   
 
Ad. 17 Przedstawienie planu pracy Zarządu Powiatu Rawskiego w 2020 roku. 
Projekt planu pracy Zarządu Powiatu Rawskiego w 2020 roku został 
przedstawiony członkom Zarządu; ewentualne uwagi i przyjęcie planu zostanie 
rozpatrzone na jednym z  kolejnych z posiedzeń. 

 
Ad. 18 Sprawy różne. 



 
W  sprawach różnych ustalono iż kolejne posiedzenie zarządu odbędzie  się 
21.01.2020 roku godzina 1400  a  Sesja Rady Powiatu Rawskiego 31.01.br . o 
godzinie 1300 . 
 
Ad. 19 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1530 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:

