
P R O T O K Ó Ł NR 76/2012 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 5 czerwca 2012 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 CharąŜka – Przewodnicząca 
Rady, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu,  Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józefa Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

     3.  Przyjęcie darowizny od Spółki z o.o. ROJA w wysokości 40.000 zł. w 
celu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.” Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z drogi 
powiatowej nr 4118E w miejscowości Regnów”.  

     4.  WyraŜenie wstępnej zgody na umieszczenie wodociągu na działce 3-21 w 
Rawie Mazowieckiej realizowanego w ramach projektu:                      
” Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Rawa 
Mazowiecka – Faza I” przez Rawskie Wodociągi i Kanalizację. 

     5.  Propozycja wprowadzania do budŜetu na rok 2012 inwestycji drogowych.   
     6. Propozycja złoŜenia wniosków w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – 
Rozwój na 2013 rok.  

     7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu 
Rawskiego na 2012. 

     8. Przyjęcie porządku posiedzenia XVII Sesji Rady Powiatu. 
     9.    Sprawy róŜne. 
     10.    Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1530 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu równieŜ 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3     Przyjęcie darowizny od Spółki z o.o. ROJA w wysokości 40.000 zł. w 
celu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.” Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4118E w 
miejscowości Regnów”.   
Zarząd Powiatu przyjął darowiznę w wysokości 40.000 zł. od Spółki z o.o. 
ROJA z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania pn. „Poprawa 
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bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z drogi 
powiatowej nr 4118E w miejscowości Regnów” w 2012 roku.  
Zabierając głos w tym punkcie Starosta Matysiak poinformował, iŜ Zarząd 
Województwa Łódzkiego przyznał Powiatowi rawskiemu dotację w wysokości 
401 000 zł. z przeznaczeniem na realizacje zadania pn.: Modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych, oraz dotację w wysokości 59 000 zł. z 
przeznaczeniem na realizacje zadania pn.: Zakup sprzętu pomiarowego i 
informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania 
aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony 
gruntów rolnych. 
 
Ad. 4 WyraŜenie wstępnej zgody na umieszczenie wodociągu na działce 3-21 w 
Rawie Mazowieckiej realizowanego w ramach projektu:                                  
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Rawa 
Mazowiecka – Faza I” przez Rawskie Wodociągi i Kanalizację. 
Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej w związku 
z realizacją zadania : Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania 
ścieków komunalnych – budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej oraz budowa 
i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz  Modernizacja i rozbudowa systemu 
zaopatrzenia w wodę – Etap II w ramach realizacji projektu „Uporządkowanie 
gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I, 
Spółka zaplanowała budowę odcinka sieci wodociągowej na odcinku od ul. 
Mszczonowskiej do ul. Białej z przejściem przez drogę S-8.Odcinek 
projektowanej sieci wodociągowej ma zapewnić dostawę wody do terenów 
przemysłowych po wschodniej stronie drogi S-8. Ze względu na brak zgody 
właściciela jednej działki nie ma moŜliwości zrealizowania wspominanego 
zakresu. W związku z powyŜszym Spółka jako inwestor została zmuszona do 
poszukania innej koncepcji zrealizowania planowanego zakresu. Jedna z 
koncepcji przewiduje ulokowanie odcinka sieci wodociągowej w granicach 
działki 3-21( wykorzystywanej obecnie przez Fundację Kolei Wąskotorowej a w 
przyszłości przejęcia przez Powiat Rawski). 
Zarząd Powiatu wyraził wstępną zgodę na umieszczenie wodociągu ustalając 
kwotę jednorazową za słuŜebność przesyłu w wysokości 40.000,00 zł. netto 
+VAT oraz  pozostałe koszty wynikające z umowy zawartej ze Spółką RAWIK  
na rzecz Powiatu Rawskiego.  
 
Ad. 5  Propozycja wprowadzania do budŜetu na rok 2012 inwestycji 
drogowych.   
W tym punkcie Pani Dyrektor Killman zwróciła się do Zarządu Powiatu z 
propozycja wprowadzenia do budŜetu na rok 2012 inwestycji drogowych:    
- 100 000 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4108E na odcinku Wałowice – 
Wilkowice  – II etap”, 
- 100 000 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo – Biała Rawska w 
miejscowości Grzymkowice”, 
- 80 000 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4123E na odcinku Celinów – 
Szczuki”, 
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-121 500 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Zuski – droga 
wojewódzka 707”, 
- 70 000 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4306E na odcinku Mała Wieś – 
Sierzchowy”, 
- 140 000 zł, Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu 
publicznego z drogi powiatowej nr 4118E w miejscowości Regnów”( w tym 
darowizna w wysokości 40 000 od Spółki ROJA), 
- 30 000 zł, „Remont drogi powiatowej nr 1315E (Wysokienice) – Rawa 
Mazowiecka w miejscowości Ścieki”, 
- 190 000 zł, zakup ciągnika, który wykorzystany będzie do robót z bieŜącego 
utrzymania wykonywanego siłami własnymi w tym: koszenie poboczy, wycinka 
gałęzi, remonty cząstkowe emulsją i grysami. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do budŜetu powiatu na 2012 
roku powyŜszych inwestycji drogowych.  
Ponadto Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Infrastruktury do zwrócenia się do  
SKR-ów w Rawie Mazowieckiej i Białej Rawskiej o przedstawienie ofert 
cenowych  dotyczących wykaszania poboczy przy drogach powiatowych., oraz 
wyraził zgodę na sprzedaŜ ciągnika rolniczego  Lamborghini Crono o numerze 
rejestracyjnym ERW M 200.  
 
Ad. 6  Propozycja złoŜenia wniosków w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 
na 2013 rok.  
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwróciła się do 
Zarządu Powiatu z propozycją złoŜenia następujących wniosków na 2013 rok :  
- remont drogi powiatowej nr 4101E (Piekarowo)- Biała Rawska na odcinku 
Biała Rawska – Dańków – ok. 2,0 km., 
- remont drogi powiatowej nr 4306(Wiechnowice)- Cielądz-Regnów- Lesiew na 
odcinku Cielądz-Regnów – ok. 4,6 km. w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 
Zarząd Powiatu przychylił się do powyŜszej prośby.  
 
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu 
Powiatu Rawskiego na 2012.  
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt 
uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu Rawskiego na 
2012.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 157/2012. Uchwała stanowi załącznik nr 2 
do protokołu.   
 
Ad. 8 Przyjęcie porządku posiedzenia XVII Sesji Rady Powiatu. 
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił porządek posiedzenia 
XVII Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się dnia 22 czerwca br. o godzinie 1000 

- podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w 
skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej,  
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- podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w 
skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9, 
- podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w 
skład Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. 
Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46,  
- podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia 2-letniej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej ul. Zwolińskiego 46 w 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w 
Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, 
- podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia 2-letniej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9 w 3 letnią Zasadnicza Szkołę 
Zawodową w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9, 
- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, 
- podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji, 
 - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu,  
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu za 
2011 rok,  
 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 
2011 rok.  
 
Ad. 9 Sprawy róŜne. 
W  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
12.06.2012 r. na godzinę 1300.  
 
Ad. 10 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak  dokonał o godzinie 1630 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
 
 
 
W załączeniu: 

     - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

Sporządziła : Kinga Kacprzak 
 

Zarząd Powiatu: 
Józef Matysiak  Starosta Rawski         /-/  ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta   /-/  ............................................. 
 
Marek Sekuter          Członek Zarządu /-/           ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu /-/ ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu /-/ ............................................. 
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