
P R O T O K Ó Ł NR 100/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 20 października 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: Tomasz Góraj - Sekretarz Powiatu, Katarzyna 
Zagajewska - Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Stefan Goryczka - Dyrektor 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Jacek Otulak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu. 
3. Projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego ws. ustalenia opłat za 

usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 
130a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu 
rawskiego oraz kosztów odstąpienia od usunięcia. 

4. Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad korzystania 
z tych przystanków. 

5. Zatwierdzenie wyników postępowania na realizację zadań drogowych : nr 
1321E, nr 4120 E. 

6. Zmiana Regulaminu zamówień publicznych do 30 tyś. Euro. 
7. Zawarcie umowy ze Spółdzielnią Socjalną „Pracuj z nami”  w zakresie 

prac pielęgnacyjnych zieleni oraz prac porządkowych w ciągach dróg 
powiatowych. 

8. Upoważnienie Katarzyny Zagajewskiej oraz Ryszarda Studzińskiego do 
sprawowania nadzoru nad realizacją postanowień Umowy ze Spółdzielnią 
Socjalną „Pracuj z nami” 

9. Informacja dot. ustanowienia służebności gruntowej oraz o wynikach 
postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatu szacunkowego dc. 
ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności 
gruntowej na rzecz VEROGRAD JUICE Sp. z o.o. na  nieruchomościach 
powiatowych, poł. w Rawie Mazowieckiej. 

10. Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej na świadczenie 
nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Białej Rawskiej. 

11. Sprawy różne. 
12. Zamknięcie posiedzenia. 

 



Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał 
Wicestarosta - Jacek Otulak  witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
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 Projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego ws. ustalenia opłat za usunięcie 
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust. 1 lub 
2 ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów 
odstąpienia od usunięcia. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt Uchwały Rady Powiatu.  
 

 
Ad. 4 Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt Uchwały Rady Powiatu.  
 
Ad. 5 Zatwierdzenie wyników postępowania na realizację zadań drogowych : nr 
1321E, nr 4120 E. 

W tym punkcie Pani Katarzyna Zagajewska -  Z-ca Dyrektora Wydziału 
Infrastruktury przedstawiła wyniki przetargów nieograniczonych na remonty 
dróg powiatowych tj. : 

1. Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy)- Zakrzew- podbudowa. W 
wymaganym terminie tj. do dnia 15.10.br. do godziny 1000 wpłynęła 1 
oferta Firmy TRANSBET z w kwocie brutto 269 945,52 zł  

 
2. Remont drogi powiatowej nr 4120 E Biała Rawska- Komorów w m. 

Komorów - podbudowa.. W wymaganym terminie tj. do dnia 15.10.br. do 
godziny 1000 wpłynęła 1 oferta Firmy TRANSBET z w kwocie brutto                    
128 442,87zł.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki przetargów.   
 
Ad. 6 Zmiana Regulaminu zamówień publicznych do 30 tyś. Euro. 

W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 



nieprzekraczającej kwoty 30 tyś. Euro dla prowadzenia postępowań w których 
zamawiający jest Powiat Rawski. 

 
Ad. 7 Zawarcie umowy ze Spółdzielnią Socjalną „Pracuj z nami”  w zakresie prac 
pielęgnacyjnych zieleni oraz prac porządkowych w ciągach dróg powiatowych. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy ze Spółdzielnią Socjalną 
„Pracuj z nami”  w zakresie prac pielęgnacyjnych zieleni oraz prac porządkowych 
w ciągach dróg powiatowych. Przedmiotowa umowa stanowi załącznik do 
protokołu.  

 
Ad. 8 Upoważnienie Katarzyny Zagajewskiej oraz Ryszarda Studzińskiego do 
sprawowania nadzoru nad realizacją postanowień Umowy ze Spółdzielnią 
Socjalną „Pracuj z nami”. 

Zarząd Powiatu upoważnił Panią Katarzynę Zagajewską oraz Ryszarda 
Studzińskiego do sprawowania nadzoru nad realizacją postanowień Umowy ze 
Spółdzielnią Socjalną „Pracuj z nami”. 

 
Ad. 9 Informacja dot. ustanowienia służebności gruntowej oraz o wynikach 
postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatu szacunkowego dc. ustalenia 
wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej na rzecz 
VEROGRAD JUICE Sp. z o.o. na  nieruchomościach powiatowych, poł. w Rawie 
Mazowieckiej. 

W tym punkcie głos zabrał Pan Stefan Goryczka Dyrektor Wydziału Geodezji, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiając informację o wynikach 
postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatu szacunkowego w celu 
określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu planowanego  ustanowienia 
służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości 
władnącej składającej się z działek nr 3/16,3/22,3/23,3/25 położonej w obrębie 5 
Miasta Rawa Mazowiecka  w związku z projektowaną budową przyłącza 
energetycznego średniego napięcia 15 KV i jego późniejszą eksploatacją , przez 
nieruchomości stanowiące własność Powiatu Rawskiego, położone w Rawie 
Mazowieckiej w obrębie 4 oznaczone w ewidencji gruntów, jako działki nr  
307/22,307/10,308/5,308/28, 308/43 oraz nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Rawskiego   
położonej  w Rawie Mazowieckiej obręb 1 , oznaczonej w ewidencji gruntów, 
jako działka nr 300. Po wystosowaniu zapytania najtańszą  ofertę przedstawił Pan 
Wojciech Supera ze Skierniewic za kwotę 2300,00 zł brutto  



Zarząd przyjął informację o wynikach postępowania. 
 
 
Ad. 10 Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej na świadczenie 
nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Białej Rawskiej. 

Zarząd Powiatu podjął przedmiotową Uchwałę Nr 266/2020 która stanowi 
złącznik nr  3 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 11 Sprawy różne. 
W sprawach różnych Zarząd Powiatu przyjął informację iż  podmiot leczniczy 
(szpital) uzyskał pozytywną opinię (decyzje)Wojewody Łódzkiego o celowości 
inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego kompleksu szpitala o nowy 
budynek dwukondygnacyjny z przeznaczeniem na Blok Operacyjny i OIT wraz z 
zakupem niezbędnego wyposażenia.                
Również w sprawach różnych ustalono kolejny termin posiedzenia zarządu na 
dzień 27.10.2020 roku godzina 1400.  
 
Ad. 12 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia 
Wicestarosta  Rawski – Jacek Otulak 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:

