
P R O T O K Ó Ł NR 102/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 03 listopada 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, Łukasz 
Sawicki – Skarbnik Powiatu,  Katarzyna Zagajewska - Z-ca Dyrektora 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. Zatwierdzenie wyników postępowania na realizację zadania: Dostawa soli 

do zimowego utrzymania dróg powiatowych. 
3. Zatwierdzenie wyników postępowania na realizację zadania: Zimowe 

utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2020/2021. 
4. Uzgodnienie lokalizacji napowietrznej linii światłowodowe w m. 

Wałowice oraz Wojska Stara (DP 4108E) oraz w m. Żydomice i 
Konopnica (DP 4112E). 

5. Informacja o wysokości wynagrodzenia  za ustanowienie służebności 
gruntowej  na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu, poł. w 
Rawie Mazowieckiej, na rzecz  każdoczesnego właściciela dz. nr: 3/16, 
3/22, 3/23, 3/25, tj. aktualnie firmy VEROGRAD JUICE Sp. z o.o.  

6. Informacja  o wyniku konkursu ofert na wybór podmiotu uprawnionego 
do przeprowadzenia procesu emisji obligacji przez Powiat Rawski w 
latach 2020 – 2021. 

7. Projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w budżecie 
powiatu oraz w WPF na lata 2020-2035. 

8. Sprawy różne. 
9. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta - 
Józef Matysiak  witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Zatwierdzenie wyników postępowania na realizację zadania: Dostawa soli 
do zimowego utrzymania dróg powiatowych. 
Zabierając głos w tym punkcie Pani Katarzyna Zagajewska - Z-ca Dyrektora 
Wydziału Infrastruktury poinformowała ,iż wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła Kopalnia Soli „KŁODAWA” S.A.  w cenie ofertowej158 670,00 zł 
brutto za wykonanie dostaw objętych zamówieniem. Oferta uzyskała najwyższą 
ilość punktów, jest najkorzystniejsza. 



Zarząd Powiatu zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty. 
 
Ad. 3 Zatwierdzenie wyników postępowania na realizację zadania: Zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2020/2021. 
Kontynuując w tym punkcie Pani Dyrektor Zagajewska poinformowała iż na w/w 
zadnie w wymaganym terminie tj. do godz. 10:00  w dn. 28.10.2020r. nie 
wpłynęła żadna oferta. 
W związku z powyższym Wydział Infrastruktury zwraca się z prośbą o 
rozważenie zmiany warunków umowy na Zimowe utrzymanie dróg, w ten sposób 
że, w przypadku braku prac  związanych z odśnieżaniem  Wykonawca będzie 
otrzymywał wynagrodzenie za dyżur obliczany wg stawki godzinowej za 
utrzymywanie sprzętów i pracowników w gotowości. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie powyższych zmian i podjął 
decyzję o ponownym ogłoszeniu przetargu. 
 

 
Ad. 4 Uzgodnienie lokalizacji napowietrznej linii światłowodowe w m. Wałowice 
oraz Wojska Stara (DP 4108E) oraz w m. Żydomice i Konopnica (DP 4112E). 
 
Uzgodnienie lokalizacji napowietrznej linii światłowodowej w następujących 
lokalizacjach: 

• Dz. Nr ew. 84 obręb Wojska Stara (DP 4108E Wałowice – Wilkowice) 
• Dz. Nr ew. 354/1 obręb Wałowice (DP 4108E Wałowice – Wilkowice)  
• Dz. Nr ew. 114/1 obręb Żydomice (DP 4112E Wałowice – Konopnica) 
• Dz. Nr ew. 268/4 obręb Konopnica (DP 4112E Wałowice – Konopnica) 

Inwestycja jest kolejnym etapem programu POLSKA CYFROWA, mającym na 
celu doprowadzenie szerokopasmowego Internetu do Szkoły Podstawowej w 
Wojskiej Starej i Konopnicy oraz do mieszkańców Wojskiej Starej, Wałowic, 
Konopnicy oraz Żydomic.  

Światłowód zostanie umieszczony na istniejącej podbudowie słupowej PGE. 
Ponadto wnioskodawca wystąpił o uzgodnienie lokalizacji 7 szt. słupów 
telekomunikacyjnych, planowanych do umieszczenia w pasie DP 4112E w m. 
Konopnica na terenach zieleni - za rowem w maksymalnym zbliżeniu do granicy 
pasa drogowego. 

Łączna długość napowietrznego kabla światłowodowego w pasie wymienionych 
dróg powiatowych wynosi 1399,00 m. 

Zarząd Powiatu uzgodnił przedmiotową lokalizację linii światłowodowej. 
 
Ad. 5 Informacja o wysokości wynagrodzenia  za ustanowienie służebności 
gruntowej  na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu, poł. w Rawie 



Mazowieckiej, na rzecz  każdoczesnego właściciela dz. nr: 3/16, 3/22, 3/23, 3/25, 
tj. aktualnie firmy VEROGRAD JUICE Sp. z o.o.  
W tym punkcie Pan Dyrektor Stefan Goryczka poinformował iż według operatów 
szacunkowych wykonanych przez Rzeczoznawcę Majątkowego wysokość 
wynagrodzenia  wynosi: 

-  dz. nr:  307/22                                     2 140,- zł 
-  dz.nr:  307/10, 308/5                        14 240,- zł 
- dz. nr:   308/28, 308/43                     29 760,- zł 
-  dz. nr 300                                          9 850,- zł 
                                               Razem   55 990,- zł netto 

Zarząd Powiatu przyjął w/w kwoty z operatu szacunkowego z jednorazową 
wpłatą za ustanowienie służebności gruntowej. 

 
Ad. 6 Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór podmiotu uprawnionego do 
przeprowadzenia procesu emisji obligacji przez Powiat Rawski w latach 2020 – 
2021. 
W tym punkcie pan Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu poinformował, iż w dniu 
26 października 2020 r. został rozstrzygnięty konkurs na wybór podmiotu 
uprawnionego do przeprowadzenia procesu emisji obligacji przez Powiat Rawski 
w latach 2020 – 2021. Do wyznaczonego terminu składania ofert zostały złożone 
3 oferty.tj.:  
 

OFERENCI IRR Prowizja Koszty odsetek (marża) Suma kosztów (marża +prowizja) 
Suma kosztów (marża 
+prowizja) z WIBOR Koszty KDPW 

Koszt obsługi zdarzeń korp. (wypłata 
odsetek za pośrednictwem KDPW) 

Łącznie na suma 
kosztów 

Dom Maklerski 
NWAI 0,945%     31 518,00 zł                  1 193 810,92 zł                                1 225 328,92 zł                  1 550 662,12 zł     10 920,00 zł  

ok. 47.000 zł + usługa agenta 
dokumentacyjnego 23.370 zł 1 631 952,12 zł 

BGK 1,743%   113 800,00 zł                     2 136 027,72 zł                                  2 249 827,72 zł                  2 575 160,93 zł     11 000,00 zł    2 586 160,93 zł 

Pekao S.A. 2,414%   110 184,00 zł                     2 993 065,49 zł                                    3 103 249,49 zł                  3 428 582,70 zł      9 000,00 zł    3 437 582,70 zł 

  

             

         

Łączna kwota emisji obligacji 11.700.000,00 zł z tego w roku 2020 – 
1.000.000,00 zł, w roku 2021 – 10.700.000,00 zł. Z powyższych tabel 
odczytujemy, że ofertę o najkorzystniejszej IRR, jak i najniższej sumie kosztów 
złożył Dom Maklerski NWAI S.A.  
Zgodnie z powyższym Dom Maklerski NWAI S.A. jest zwycięzcę konkursu na 
wybór podmiotu uprawnionego do nabycia obligacji. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty.  
 
 

 
 



Ad. 7 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 
2020 rok oraz Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian WPF 
na lata 2020 – 2035.( II zmiana).   
Zarząd Powiatu przyjął przedmiotowe projekty uchwał Rady Powiatu Rawskiego.   
 
Ad. 8 Sprawy różne. 
W sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował iż wniosek Radnego 
Grzegorza Stefaniaka dotyczący  płatności za korzystanie z boiska sportowego 
przy rawskim LO, dla klubu zostanie rozpatrzony na jednym z kolejnych 
posiedzeń zarządu. 

Również w sprawach różnych ustalono kolejny termin posiedzenia zarządu po 
najbliższej Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  
 
 
Ad. 9 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:

