
P R O T O K Ó Ł NR 16/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 31 marca 2015 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,  Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Urszula – 
Przerwa – Kierownik Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich. 

  Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Zatwierdzenie wyników zamówienia do 30 tyś Euro na dostawę grysów 

bazaltowych do remontów cząstkowych dróg powiatowych. 
4. Wyrażenie zgody na zamówienie do 30 tyś. Euro na odnowienie oznakowania 

poziomego. 
5.  Wyrażenie zgody na lokalizację projektowanego przyłącza NN w działce nr 

ew. 36/2 obręb 14 Komorów, stanowiącej własność Pana Cezarego, Józefa 
Bakalarskiego zamieszkałego Rawa Mazowiecka, ul. K. Wielkiego 11/31. 

6.  Lokalizacja przystanku komunikacyjnego w miejscowości Władysławów 
przy drodze powiatowej nr 4128E Olszowa Wola – Broniew. 

7. Wyrażenie zgody na wynajęcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ambulansu sanitarnego podmiotowi 
zewnętrznemu. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2015 rok.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

ograniczonym prawem rzeczowym.  
11. Przyjęcie informacji z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Rawie Mazowieckiej , oraz informacje dotyczącą realizacji zadań 
z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2014 rok i wykaz potrzeb. 

12. Sprawy różne.                                                                                                                                 
13. 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 Zatwierdzenie wyników zamówienia do 30 tyś Euro na dostawę grysów 
bazaltowych do remontów cząstkowych dróg powiatowych. 
W tym punkcie Pani Małgorzata Killman – Dyrektor  Wydziału Infrastruktury 
poinformowała, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego 
rozeznania rynkowego poprzez zapytanie ofertowe dotyczące: „Dostawę grysów 
bazaltowych do remontów cząstkowych dróg powiatowych.”, zostało wysłane 
do 6 dostawców. Do dnia 25.03.2015 roku do godz. 1200 tj. terminu składania 
ofert cenowych wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma 
P.P.H.U. GESSEK Waldemar Gessek  z siedzibą 96-130 Głuchów, ul. 
Kwiatowa 9 w cenie ofertowej 91.512,00 zł. brutto  za wykonanie dostaw  
objętych zamówieniem. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki powyższego zamówienia. 
 
Ad. 4 Wyrażenie zgody na zamówienie do 30 tyś. Euro na odnowienie 
oznakowania poziomego. 
W tym punkcie Dyrektor Killman zwróciła się do Zarządu Powiatu o wyrażenie 
zgody na wszczęcie procedury w drodze  zapytania ofertowego na zamówienie 
do 30 000 Euro na odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Rawa 
Mazowiecka, oraz na terenie gmin Regnów i Sadkowice . 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury zgodnie z powyższym.  
Również w tym punkcie Pani Dyrektor Killman poinformowała, iż Wójt Gminy 
Regnów zwrócił się z wnioskiem do Powiatu o przejęcie notarialne gruntów                   
( w okolicach wiaduktu) w miejscowości Annosław.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przejęcie gruntów w miejscowości Annosław. 
 
Ad. 5 Wyrażenie zgody na lokalizację projektowanego przyłącza NN w działce 
nr ew. 36/2 obręb 14 Komorów, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 
4117E Ossowice – Kaleń do działki nr ewidencyjny 14/2,  stanowiącej własność 
Pana Cezarego Józefa Bakalarskiego zamieszkałego Rawa Mazowiecka, ul. 
Kazimierza Wielkiego 11/31. 
Materiał w tym zakresie przedstawiła Dyrektor Killman.  Zarząd Powiatu 
zapoznał  się z przedstawionym materiałem . 
 
Ad. 6 Lokalizacja przystanku komunikacyjnego w miejscowości Władysławów 
przy drodze powiatowej nr 4128E Olszowa Wola – Broniew. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację nowego przystanku 
komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 4128E Olszowa Wola – Broniew 
w miejscowości Władysławów.   
Zabierając głos w tym punkcie Starosta Matysiak polecił Wydziałowi 
Infrastruktury o wystąpienie z pismem do Zarządu Polskich Kolei Państwowych 
o środki finansowe na remonty wiaduktów nad Centralną Magistralą Kolejową. 
 
Ad. 7 Wyrażenie zgody na wynajęcie przez Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ambulansu sanitarnego podmiotowi 
zewnętrznemu. 
Materiał w  tym zakresie przedstawiła i omówiła Kierownik Urszula Przerwa. 
Po zreferowaniu zagadnienia Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajem przez 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 



ambulansu sanitarnego marki Mercedes Benz Sprinter nr rej. ERW 70LF 
podmiotowi zewnętrznemu z przeznaczeniem na świadczenie usług 
medycznych. W związku z powyższym została podjęta Uchwała Nr 36/2015, 
która stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 34/2015, która stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2015 rok.  
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2015 rok. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę  w powyższej sprawie. Uchwała 
Nr 35/2015 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, oznaczonej nr działki 
307/9, służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy Polskiej Grupy 
Energetycznej Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.  Uchwała Nr 
33/2015 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 11 Przyjęcie informacji z rocznej działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej , oraz informacje dotyczącą realizacji 
zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2014 rok i wykaz potrzeb. 
Zarząd Powiatu przyjął informacje z rocznej działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej , oraz informacje dotycząca realizacji 
zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2014 rok i wykaz potrzeb. 
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu i Stanowic będzie materiał na 
najbliższej Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  
 
Ad. 12 Sprawy różne 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 8.04.2015 
roku 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 1500

 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  ........................................... 

 
 
 
 
 
 
 


