
P R O T O K Ó Ł NR 140/2013 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 10 września 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, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu, Halina Bartkowicz -Błażejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, 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 ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: zimowe 

utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu rawskiego 
w sezonie 2013/2014, dostawę soli do zimowego utrzymania dróg w 
sezonie 2013/2014. 

4. Wystąpienie Gminy Sadkowice o udzielenie w 2014 pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej w kwocie 129.000 zł. na realizacje zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Lubania – Żelazna nr 
113212E wraz z poprawą dostępności do drogi powiatowej Olszowa 
Wola – (granica województwa) Broniew nr 4128E w miejscowości 
Lubania”. 

5. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z 
Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizacje tych zadań w 2013 roku.  

6. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej pełnomocnictwa do 
podpisania umowy, realizacji, monitorowania i rozliczania „Programu 
wyrównywania różnic między regionami II”.  

7. Przedstawienie propozycji uregulowania działki nr 663/40 w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Krakowskiej 22. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2013 rok. 
10. Zatwierdzenie wyników przetargów na najem lokali biurowych.  
11. Przyjęcie porządku Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  

     12.  Sprawy różne. 
     13. Zamknięcie posiedzenia. 
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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 ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu rawskiego w 
sezonie 2013/2014, dostawę soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie 
2013/2014. 
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwróciła się z 
prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu na zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych zamiejskich na terenie powiatu rawskiego w sezonie 2013/2014. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury przetargowej ( przetarg 
nieograniczony) z podziałem na 2 zadania:  

1. zimowe utrzymanie dróg w powiecie rawskim w sezonie 2012/2013, 
2. dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w 

sezonie 2013/2014.  
 

Ad. 4 Wystąpienie Gminy Sadkowice o udzielenie w 2014 pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej w kwocie 129.000 zł. na realizacje zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Lubania – Żelazna nr 113212E 
wraz z poprawą dostępności do drogi powiatowej Olszowa Wola – (granica 
województwa) Broniew nr 4128E w miejscowości Lubania”. 
Wójt Gminy Sadkowice  zwrócił się z wnioskiem o udzielenie Gminie 
Sadkowice w 2014 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 
129.000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Przebudowa drogi 
gminnej Lubania – Żelazna nr 113212E wraz z poprawą dostępności do drogi 
powiatowej Olszowa Wola – (granica województwa) Broniew nr 4128E w 
miejscowości Lubania” w związku z planowanym złożeniem wniosku o 
dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
– Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój  na 2014 rok.  
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek o udzieleniu pomocy 
finansowej Gminie w wysokości 129.000,00 zł. Postanowiono w tej kwestii 
przygotować projekt uchwały Rady Powiatu na najbliższą Sesję. 
Zarząd Powiatu postanowił zwrócić się również do Wójta Gminy Sadkowice o 
przyznanie w tej samej kwocie  dotacji Powiatowi Rawskiemu w 2014  roku na 
Przebudowę drogi powiatowej na odcinku Lubania – Kaleń.  
 
Ad. 5  Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z 
Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizacje tych zadań w 2013 roku.  
Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w powyższej 
sprawie.  
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Ad. 6 Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej pełnomocnictwa do 
podpisania umowy, realizacji, monitorowania i rozliczania „Programu 
wyrównywania różnic między regionami II”.  
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 299/2013 w powyższej kwestii, która 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
W tym punkcie Pani Dyrektor Bartkowicz – Błażejewska poinformowała o  XI 
imprezie integracyjnej pn. „Wszystkie dzieci nasze są” 2013, która odbędzie się 
w dniu 22 września br. w godzinach 14 00- 1800 w Rawie Mazowieckiej na 
terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kościuszki 20.  
 
 
Ad. 7 Przedstawienie propozycji uregulowania działki nr 663/40 w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Krakowskiej 22. 
Kontynuując ten punk z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu, oraz  
analizując różne wersie uregulowania działki nr 663/40, Zarząd Powiatu polecił 
Wydziałowi Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przygotowanie 
propozycji zawarcia umowy kupna - sprzedaży gruntu działki 663/40 przy ul. 
Krakowskiej 22 w Rawie Mazowieckiej lub dzierżawy.  
 
Ad. 8  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
powiatu. Uchwała Nr 297/2013 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego  
protokołu.   
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2013 rok. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2013 rok.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę w powyższej sprawie. Uchwała  
Nr  298/2013  stanowi załącznik nr 4 do protokołu.    
 
Ad. 10 Zatwierdzenie wyników przetargów na najem lokali biurowych.  
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił informacjach o 
wynikach rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego  
na najem lokali użytkowych:  
 

1. Lokal użytkowy parter przy ul. Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckiej  o 
powierzchni użytkowej 8,03 m2 – wygrało Stowarzyszenie „Pogotowie 
Rodzinne” im. Jolanty Fadeckiej w Rawie Mazowieckiej.  

Cena wywoławcza za wynajem 1m2 wynosiła 7,52 zł/m2 brutto i po jednym 
postąpieniu oferenta, ustalona została w wysokości 8,52 zł/m2 brutto. 
 

2.  Lokal użytkowy I piętro przy ul. Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckiej  o 
powierzchni użytkowej 14,25 m2 –Przetarg zakończył się wynikiem 
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negatywnym ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu ustnego (art. 40 
ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651).  

 

3. Lokal użytkowy I piętro przy ul. Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckiej  o 
powierzchni użytkowej 11,20 m2 – wygrał Pan Krzysztof Śledziński 
prowadzący Kancelarię Adwokacką.  

Cena wywoławcza za wynajem 1m2 wynosiła 22,15 zł/m2 brutto i po jednym 
postąpieniu oferenta, ustalona została w wysokości 23,15 zł/m2 brutto . 
 

4. Lokal użytkowy I piętro przy ul. Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckiej  o 
powierzchni użytkowej 112,37 m2 – wygrał Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rawie Mazowieckiej.  

Cena wywoławcza za wynajem 1m2 wynosiła 18,15 zł/m2 brutto i po jednym 
postąpieniu oferenta, ustalona została w wysokości 19,15 zł/m2 brutto. 
 

5. Lokal użytkowy I piętro przy ul. Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckiej  o 
powierzchni użytkowej 54,62 m2 – wygrał Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi.  

Cena wywoławcza za wynajem 1m2 wynosiła 18,15 zł/m2 brutto i po jednym 
postąpieniu oferenta, ustalona została w wysokości 19,15 zł/m2 brutto. 
 

6. Lokal – piwnica przy ul. Kościuszki 5  w Rawie Mazowieckiej, o 
powierzchni użytkowej 6,27 m2 – Przetarg zakończył się wynikiem 
negatywnym ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu ustnego (art. 40 
ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651).  

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki powyższego przetargu.  
 
Ad. 11  Przyjęcie porządku Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  
Zarząd Powiatu przyjął porządek XXIX Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 
dnia 27 września   br. : 
- podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego,  

- podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013 – 2025, 

- podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich 
zbywania , nabywania i wykupu, 

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 
Sadkowice, 
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- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rawskiego Nr 
XXXII/206/2005 z dnia 29.06.2005 r. w sprawie poręczenia kredytu dla SP ZOZ 
w Rawie Mazowieckiej,   

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2007 Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 21.06.2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów oraz pokrycie 
deficytu budżetowego, 

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/2012/2010 Rady 
Powiatu Rawskiego z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,  

- podjęcie  uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVIII/130/2012 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 27.07.2012 r. w sprawie 
zaciągnięcia  kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, 
- Informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii o zagrożeniu afrykańskim 
pomorem świń.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany porządek Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  
 
Ad. 12 Sprawy różne. 
Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował o 
Celebracji Unii Europejskiej w dniu 17 września br. o godzinie 18 30 w Brukseli.                       
Również w  sprawach różnych  ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 
24.09.13 r.  na godz. 1400. 

 
Ad.13 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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