
P R O T O K Ó Ł NR 139/2013 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 27 sierpnia 2013 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, Marzena Pakuła – 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Wyrażenie zgody na przebudowę napowietrznej linii nn0,4kV w 

miejscowości Dziurdzioły gm. Rawa Mazowiecka w liniach 
regulacyjnych drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – 
Dziurdzioły – gr. pow. 

4. Zatwierdzenie wyniku przetargu na dostawę kruszywa. 
5. Przedstawienie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej o wykonanie niezbędnych prac remontowych budynku 
Poradni.  

6. Ustalenie wartości służebności przesyłu na działce nr 1328/20 przy ul. 
Krakowskiej w Rawie Mazowieckiej będącej w użytkowaniu wieczystym 
Powiatu Rawskiego. 

7. Informacja w sprawie działki nr 663/40 w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Krakowskiej 22. 

     9.  Sprawy różne. 
     10. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 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 również 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Wyrażenie zgody na przebudowę napowietrznej linii nn 0,4kV                                  
w miejscowości Dziurdzioły gm. Rawa Mazowiecka w liniach regulacyjnych 
drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły – gr. pow. 
Materiał w tym zakresie przedstawiła Pani Małgorzata Killman – Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury. Po zreferowania zagadnienia Zarząd Powiatu podjął 
decyzje o wyrażeniu zgody na przebudowę napowietrznej linii nn 0,4kV                                  
w miejscowości Dziurdzioły gmina Rawa Mazowiecka w liniach regulacyjnych 
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drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły – granica  powiatu 
z pełną odpłatnością.  
 
Ad. 4 Zatwierdzenie wyniku przetargu na dostawę kruszywa. 
Wpłynęło 8 ofert. Wybrano ofertę Nr 8  Usługi Rolnicze i Budowlane, 
Konserwacja Dróg i Wodociągów, Transport Towarów i Handel  Henryk Gos  
96-232 Regnów 10, w cenie ofertowej  52 619,40 zł. brutto za wykonanie 
dostawy  objętej  zamówieniem. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, jest 
najkorzystniejsza oraz spełnia warunki i wymagania zawarte w SIWZ.  
 Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki powyższego zamówienia.  
 
Ad. 5 Przedstawienie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej o wykonanie niezbędnych prac remontowych budynku Poradni. 
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej 
zwróciła się z wnioskiem o wykonanie w budynku Poradni niezbędnego 
remontu w zakresie dostosowania węzła sanitarnego do potrzeb dzieci 
(szczególnie niepełnosprawnych ). Zakres niezbędnych prac to: 
 - wymiana dwu par drzwi  wejściowych do budynku oraz dostosowanie wejścia 
potrzeb osób niepełnoprawnych (likwidacja progów oraz poprawa stanu 
technicznego ganku), 
- wykonanie otworu drzwiowego i wymiana drzwi do łazienki, wymiana 
wyposażenia, wyłożenie ścian w łazience, wykonanie niezbędnych prac 
hydraulicznych – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
- malowanie ścian wewnątrz budynku.  Szacowany koszt remontu to kwota              
ok. 30.000 zł.  
Zarząd Powiatu uznał za celowe wykonanie powyższych robót, lub też  
powtórną analizę modernizacji budynku Przychodni Rejonowej przy ul. 
Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej.  
 
Ad. 6 Ustalenie wartości służebności przesyłu na działce nr 1328/20 przy                   
ul. Krakowskiej w Rawie Mazowieckiej będącej w użytkowaniu wieczystym 
Powiatu Rawskiego. 
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił informacje dotycząca oszacowania przez 
biegłego rzeczoznawcę służebności przesyłu gazu o długości 55mb  na działce 
nr 1328/20 przy ul. Krakowskiej w Rawie Mazowieckiej, będącej w 
użytkowaniu wieczystym Powiatu Rawskiego. Kwota jak wynika z operatu 
szacunkowego to 3020 zł.  
Zarząd Powiatu zaakceptował kwotę 3020 zł. za służebność przesyłu.  
 
Ad. 7 Informacja w sprawie działki nr 663/40 w Rawie Mazowieckiej przy                  
ul. Krakowskiej 22.  
Materiał w tym zakresie również przedstawił Dyrektor Goryczka, który 
poinformował, iż jest wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydziału Cywilnego 
z powództwa Tadeusza Gacparskiego przeciwko Starostwu Powiatowemu o 
złożenie oświadczenia woli i zapłatę , który uprawomocnił się w lipcu br. w 
sprawie działki nr 663/40 w Rawie Mazowieckiej przy  ul. Krakowskiej 22.  
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Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i zobowiązał Wydział 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o przedstawienie propozycji 
wykupu tej nieruchomości, w przypadku nie możności wykupu prosi o 
przedstawienie innych propozycji związanych z przejęciem tej nieruchomości.  
 
Ad. 8 Sprawy różne. 
Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak podziękował Członkom 
Zarządu w uczestnictwie w Dożynkach Wojewódzkich. Poinformował również 
o uroczystościach związanych z Jubileuszem 20-lecia otwarcia nowego budynku 
Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Babsku  w dniu 5 września br. o 
godzinie 12 00 . Ponadto  w sprawach różnych Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
użycie loga powiatu na plakatach informacyjnych o turnieju ministrantów i 
lektorów. Zabierając głos Pan Sławomir Stefaniak poinformował, iż w dniu 1 
października br. o godzinie 800 w kościele  p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P 
zostanie odprawiona msza święta w intencji zmarłego księdza Prałata 
Mieczysława Iwanickiego.  Ponadto ustalono termin posiedzenia Zarządu na 
dzień 10.09.13 r.  na godz. 1400, oraz Sesji Rady Powiatu na dzień 27.09.2013 r. 
na godzinę 900. 

 
Ad. 9 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i 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.  
 

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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