
P R O T O K Ó Ł NR 178/2014 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 5 sierpnia 2014 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu,  Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Małgorzata Killman – Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury, Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, 
Architektury i Budownictwa. 

  Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Zatwierdzenie wyników postępowań przetargowych o wartości do 30000 

Euro na inwestycje: „ Wykonanie remontu holu i wejścia do budynku 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 
14, oraz Remont drogi powiatowej nr 4105 E Rossocha - Zuski metodą 
podwójnego powierzchniowego utrwalania ( 1530 m).  

    4. Zatwierdzenie wyników przetargów nieograniczonych na inwestycje: 
Remont drogi powiatowej nr 4101E odcinek Biała Rawska – Rzeczków o 
długości 760 m, Remont drogi powiatowej nr 4129E  Kaleń –Lubania o 
długości 1310 m, Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice – 
Wilkowice o długości 950 m, Remont drogi powiatowej nr 4105E 
odcinek Wołucza – Przewodowice  w miejscowości Przewodowice o 
długości 330 m.  

 5. Rozpatrzenie wniosku Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych w 
sprawie oznakowania pionowego dla oznakowania skrzyżowań dróg z 
koleją wąskotorową, w tym oznakowanie przejazdu kolejowego w ciągu 
drogi serwisowej DD-1 wzdłuż drogi S8 w Konopnicy.  

 6. Zaopiniowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Rawa 
Mazowiecka na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018-2021. 

  7. Uzgodnienie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka (obszar położony w rejonie ul. 
Kolejowej).  

 8.  Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej.  

 9. Zatwierdzenie harmonogramu dyżurów aptek na miesiące sierpień i 
wrzesień 2014 roku. 



 2 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu (gaz 
ziemny). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2014 rok.  
13.  Sprawy różne.                                                                                                                               

     14. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 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 Zatwierdzenie wyników postępowań przetargowych o wartości do 30000 
Euro na inwestycje: „ Wykonanie remontu holu i wejścia do budynku Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14, oraz 
Remont drogi powiatowej nr 4105 E Rossocha - Zuski metodą podwójnego 
powierzchniowego utrwalania ( 1530 m).  

     Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła 
informacje o wynikach 2 postępowań przetargowych o wartości do 30000 Euro 
na:  
 

1. Wykonanie remontu holu i wejścia do budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14. Wpłynęły 
3 ofert. Wybrano ofertę Nr 1 Roboty Inżynieryjno - Budowlane 
„MATBUD” Matuszczak Władysław, 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. 
Jasińskiego 2 w cenie ofertowej  139.353,88 zł. brutto za wykonanie 
usługi zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

2.  Remont drogi powiatowej nr 4105 E Rossocha - Zuski metodą     
podwójnego powierzchniowego utrwalania ( 1530 m). Zapytanie 
ofertowe zostało wysłane do 6 firm. Do 30.07.2014 roku tj. terminu 
składania  ofert cenowych wpłynęły 2 oferty cenowe. Najkorzystniejszą 
ofertę cenową złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe                          
„REZ -DROGPOL” s.c. Jaskrów ul. Starowiejska1, 42-244 Mostów w 
cenie ofertowej 93.285,66 zł. brutto za wykonanie usługi zgodnie z 
zapytaniem ofertowym. Zgodnie z pkt. 2 zapytania ofertowego planuje 
się udzielenie zamówienia uzupełniającego wielkości 19,94% 
zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówienia zgodnego z przedmiotem zamówienia tj. 760m2 
remontu cząstkowego nawierzchni emulsja i grysami na kwotę brutto 
18.602,52 zł. W związku z powyższym łączna wielkość zamówienia 
brutto wynosi 111.888,18 zł.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki powyższych postępowań  przetargowych.   
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     Ad. 4  Zatwierdzenie wyników przetargów nieograniczonych na inwestycje: 

Remont drogi powiatowej nr 4101E odcinek Biała Rawska – Rzeczków o 
długości 760 m, Remont drogi powiatowej nr 4129E  Kaleń –Lubania o długości 
1310 m, Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice – Wilkowice o długości 
950 m, Remont drogi powiatowej nr 4105E odcinek Wołucza – Przewodowice  
w miejscowości Przewodowice o długości 330 m.  

     W tym punkcie Pani Dyrektor Killman przedstawiła informacje o wynikach 
przetargów nieograniczonych na : 

1. Remont drogi powiatowej nr 4101E odcinek Biała Rawska – Rzeczków o 
długości 760 m. Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę  nr 1 
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o     
26-434  Gielniów  ul. Opoczyńska  38  w cenie ofertowej  223 620,03 zł. 
brutto za wykonanie robót objętych  zamówieniem. Oferta uzyskała 
najwyższą ilość punktów, jest najkorzystniejsza oraz spełnia warunki i 
wymagania zawarte w SIWZ.  

  Zarząd Powiatu zatwierdził wynik przetargu.   
2. Remont drogi powiatowej nr 4129E  Kaleń –Lubania o długości 1310 m. 

Wpłynęły 3 oferty. Wybrano  ofertę nr 1 Przedsiębiorstwa Robót 
Drogowo-Mostowych Spółka z o.o   97-300 Piotrków Trybunalski ul. 
Południowa 17/19  w cenie ofertowej  237 972,90 zł. brutto za 
wykonanie robót objętych  zamówieniem. Oferta uzyskała najwyższą 
ilość punktów, jest najkorzystniejsza oraz spełnia warunki i wymagania 
zawarte w SIWZ.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wynik przetargu.   
3. Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice – Wilkowice o długości 

950 m., oraz Remont drogi powiatowej nr 4105E odcinek Wołucza – 
Przewodowice  w miejscowości Przewodowice o długości 330 m. 
Wpłynęły 2 oferty.  

Zarząd Powiatu  unieważnił postępowanie na podst. art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy 
prawo zamówień publicznych, gdyż złożone oferty przewyższają kwotę, którą 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i 
zdecydował o ponownym ogłoszeniu przetargu.  

      Ponadto w tym samym punkcie Pani Dyrektor Killman poinformowała o awarii 
wodociągowej w budynku Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej przy ul. 
Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej.  

     Zarząd Powiatu podjął decyzje o przeprowadzeniu należytego remontu 
zabezpieczając na ten cel środki w budżecie powiatu.  

 
     Ad. 5 Rozpatrzenie wniosku Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych w 

sprawie oznakowania pionowego dla oznakowania skrzyżowań dróg z koleją 
wąskotorową, w tym oznakowanie przejazdu kolejowego w ciągu drogi 
serwisowej DD-1 wzdłuż drogi S8 w Konopnicy.  

     Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek. 
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Ad. 6 Zaopiniowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Rawa 
Mazowiecka na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018-2021. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Miasto Rawa Mazowiecka na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 
2018-2021 po uwzględnieniu uwag na posiedzeniu Zarządu w dniu 5.18.2014 r. 
w w/w. Programie.  
 
Ad. 7 Uzgodnienie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka (obszar położony w rejonie ul. 
Kolejowej).  
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka (obszar położony 
w rejonie ul. Kolejowej).  
 
Ad. 8 Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej dla : 
Kamili Cendrowicz, Moniki Działak, Anety Mrówczyńskiej, Anny Łukowskiej. 
Pan Dyrektor  Latek przedstawił projekty uchwał w powyższej sprawie.  
Zarząd Powiatu podjął uchwały Nr 410/2014, 411/2014, 412/2014, 413/2014,  w 
sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych 
ubiegających się o awans na stopień nauczycieli mianowanych. Uchwały 
stanowią załącznik nr 2,3,4,5, do protokołu. 
 
Ad. 9 Zatwierdzenie harmonogramu dyżurów aptek na miesiące sierpień i 
wrzesień 2014 roku. 
Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram dyżurów pracy aptek na miesiące 
sierpień i wrzesień 2014 roku, które stanowią załączniki nr 6 i 7  do protokołu.  
 
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu (gaz 
ziemny). 
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji. Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił projekt uchwały w sprawie zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 76  o powierzchni 13,2036 ha 
położonej w obrębie 5 miasta Rawa Mazowiecka. Ustanowienie służebności 
nastąpi na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego:  
- Operator Gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w 
Warszawie, w związku z odcinkiem gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400,  
-  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z. o o. z siedzibą w Warszawie , w związku 
z odcinkiem gazociągu niskiego ciśnienia DN 250. Wartość służebności według  
operatu szacunkowego dla DN 400 wynosi 44.608,41 zł. brutto, natomiast dla 
DN 250 wynosi 35.095,59 zł. brutto. Wynagrodzenie ogółem (wraz z kosztem 
operatu szacunkowego w wysokości 600 zł. ) wynosi 80.304,00 zł.   
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Zarząd Powiatu podjął uchwałę zgodnie z powyższym i zaakceptował wartości z 
operatu szacunkowego. Uchwała nr 414/2014 stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
Ponadto w tym samym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie 
drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
położonych przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej podtrzymując cenę za 
1m2 (tj. 500 zł.) z pierwszego przetargu, oraz podjął decyzje o wykreśleniu z 
wykazu i ogłoszenia dwóch punktów tj. pkt. 3 oraz z pkt. 5 podpunktu 2.  
 
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 rok. 
Zarząd Powiatu  podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 
rok. Uchwała Nr 415/2014 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego  protokołu.   
 
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2014 rok.  
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2014 rok.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie. Uchwała  
Nr  416/2014  stanowi załącznik nr  10  do protokołu.   

Ad. 13   Sprawy różne                                                                                                     
W sprawach różnych  ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień  19.08.2014 
roku godz. 1300 , oraz Sesji Rady Powiatu na dzień 12.09.2014 roku na godzinę   
1000. 

Ad. 14 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1430 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
 
 
 
W załączeniu: 

     - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

Sporządziła : Kinga Kacprzak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


