
P R O T O K Ó Ł NR 93/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 01 września 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: Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu, Tomasz 
Góraj - Sekretarz Powiatu, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Ryszard Studziński – p.o. Kierownika w 
Zarządzie Dróg Powiatowych.                                    

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń zarządu. 
3. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Remont drogi 

powiatowej nr 4306E na odcinku Lesiew - dr. woj. 725 – podbudowa”. 
4. Informacja o wynikach postępowania dot. wykonania operatu 

szacunkowego ustalającego wartość rynkową do zamiany  działki nr 
308/19 przy ul. Reymonta stanowiących własność Powiatu . 

5. Informacja o wynikach postępowania dot. wykonania operatu 
szacunkowego ustalającego wartość  służebności gruntowej na rzecz 
spółki Vertgrad Juice na dz. nr 3/13 przy ul Opoczyńskiej stanowiących 
własność Powiatu . 

6. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
wycięcia drzew wraz z nasadzeniem na dz. nr 307/7 przy ul. Targowej w 
Rawie Mazowieckiej. 

7. Sprawy różne. 
8. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1500 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Do protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu 
również uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Remont drogi 
powiatowej nr 4306E na odcinku Lesiew - dr. woj. 725 – podbudowa”. 
Zabierając głos w tym punkcie Pan Ryszard Studziński – p.o. Kierownika w 
Zarządzie Dróg Powiatowych poinformował iż na w/w zadnie wpłynęła jedna 
oferta   Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo - Usługowego „Transbet” w 
kwocie 99.441,81 zł. brutto za wykonie usługi.  



Zarząd Powiatu zatwierdził wynik zapytania ofertowego. 
Ponadto Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie zapytania o cenę  na zakup 
znaków drogowych.                           
 
Ad. 4 Informacja o wynikach postępowania dot. wykonania operatu 
szacunkowego ustalającego wartość rynkową do zamiany  działki nr 308/19 przy 
ul. Reymonta stanowiących własność Powiatu . 
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację (przedstawioną przez Pana Stefana 
Goryczkę – dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami) o wynikach postępowania dotyczącego wykonania operatu 
szacunkowego ustalającego wartość rynkową do zamiany  działki nr 308/19 przy 
ul. Reymonta stanowiących własność Powiatu -  w trybie zapytania o cenę operat 
wykona rzeczoznawca majątkowy pani Barbara Bartosiewicz ze Skierniewic za 
kwotę 600,00 zł. brutto.(tańsza oferta).   
 
 
Ad. 5 Informacja o wynikach postępowania dot. wykonania operatu 
szacunkowego ustalającego wartość  służebności gruntowej na rzecz spółki 
Vertgrad Juice na dz. nr 3/13 przy ul Opoczyńskiej stanowiących własność 
Powiatu . 
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację (przedstawioną przez Pana Stefana 
Goryczkę) o wynikach postępowania dotyczącego wykonania operatu 
szacunkowego ustalającego wartość służebności gruntowej na rzecz spółki 
Vertgrad Juice na dz. nr 3/13 przy ul Opoczyńskiej stanowiących własność 
Powiatu -  w trybie zapytania o cenę operat wykona rzeczoznawca majątkowy 
pani Barbara Bartosiewicz ze Skierniewic za kwotę 600,00 zł. brutto. 
 

Ad. 6 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
wycięcia drzew wraz z nasadzeniem na dz. nr 307/7 przy ul. Targowej w Rawie 
Mazowieckiej. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął informacje o wynikach postępowania w 
sprawie zlecenia wykonania wycięcia drzew wraz z uprzątnięciem i zabraniem 
ich oraz z nasadzeniem na dz. nr 307/7 przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej 
- w trybie zapytania o cenę usługę wykona  Firma „Drew - Bud” za cenę 3.888,00 
zł. brutto. (tańsza oferta).   
 
Ad. 7 Sprawy różne. 
W sprawach różnych Starosta Matysiak polecił Wydziałowi Infrastruktury zrobić 
rozeznanie w kwestii ilości sztuk topól niezbędnych do  wycięcia rosnących przy 
drogach powiatowych. Ponadto w tym punkcie zostały poruszone kwestie 
dotyczące dróg powiatowych.  
 
Ad. 8 Zamknięcie posiedzenia. 



Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1600 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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