
P R O T O K Ó Ł NR 42/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 5 października 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,  Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu,  Marzena Pakuła - Skarbnik 

Powiatu, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury. 

  Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski.  

  

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3.  Zatwierdzenie wyników postępowania do 30 tyś EURO na remont drogi 

powiatowej nr 4124E na odcinku Lewin – Zabłocie. 

4.  Wniosek Pani Małgorzaty Kraska zamieszkałej w Białej Rawskiej przy ul. 

Wojska Polskiego 53a ubiegającej się o koncesje na wydobywanie kopaliny 

– piasku ze złoża narty położonego na działkach ewidencyjnych 27 i 28 w 

miejscowości Narty, gmina Biała Rawska, o wyrażenie zgody na korzystnie z 

drogi powiatowej nr 1321E, jako drogi do transportu piasku z kopalni.  

5.  Wnioski o dofinansowanie z programu rozwoju sieci gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na rok 2016 dla Gminy Biała 

Rawska i Sadkowice.  

6. Udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Białej Rawskiej do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie 

złożenia, realizacji i rozliczenia projektu „Bialscy technicy na europejskim 

rynku pracy”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej na wyłonienie 

dostawcy oleju opałowego.  

8. Roczny program współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami 

pozarządowymi na 2016 rok. 

9. Propozycja porządku Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  

10. Informacja w sprawie przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości 

powiatowych. 

11. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w 

budżecie. 

12. Sprawy różne.                                                                                                                               

13. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 



Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 dokonał 

Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski, 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 postępowania do 30 tyś EURO na remont drogi 

powiatowej nr 4124E na odcinku Lewin – Zabłocie. 

Pani Małgorzata Killman – Dyrektor  Wydziału Infrastruktury poinformowała, 

iż w wyniku przeprowadzonego postępowania do 30 tyś EURO na remont drogi 

powiatowej nr 4124E na odcinku Lewin – Zabłocie. Wpłynęła 1 oferta 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. 97-300 Piotrków 

Trybunalski ul. Południowa 17/19 w cenie ofertowej  43.822,06zł. brutto za 

wykonanie robót objętych zamówieniem. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki powyższego postępowania.  

 

Ad. 4  Wniosek Pani Małgorzaty Kraska zamieszkałej w Białej Rawskiej przy 

ul. Wojska Polskiego 53a ubiegającej się o koncesje na wydobywanie kopaliny 

– piasku ze złoża narty położonego na działkach ewidencyjnych 27 i 28 w 

miejscowości Narty, gmina Biała Rawska, o wyrażenie zgody na korzystnie z 

drogi powiatowej nr 1321E, jako drogi do transportu piasku z kopalni. 

Zarząd Powiatu rozpatrzenie wniosku przełożył na jedno z kolejnych posiedzeń 

zarządu po uszczegółowieniu wniosku. 

 

Ad. 5 Wnioski o dofinansowanie z programu rozwoju sieci gminnej i 

powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na rok 2016 dla Gminy 

Biała Rawska i Sadkowice.  

W tym punkcie Dyrektor Killman przedstawiła wnioski Burmistrz Miasta i 

Gminy Biała Rawska oraz Wójta Gminy Sadkowice, o dofinansowanie zadań 

drogowych z programu wieloletniego pod nazwą  „Program rozwoju gminnej i 

powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na 2016 rok. 

Po krótkiej dyskusji Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył powyższe wnioski i 

wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w wysokości do 200 000 

zł. dla Gminy Biała Rawska na realizacje zadania pn. ”Przebudowa drogi 

gminnej nr 113004E na odcinku Rzeczków –Błażejewice - Niemirowice”, 

planowanego do wykonania w 2016 roku. Natomiast dla Gminy Sadkowice 

wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w wysokości do 157 000 

zł. na  dofinansowanie zadania  pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Nowy 

Kłopoczyn”, planowanego do realizacji w 2016 r.  

Stosowne uchwały w powyższej kwestii zostaną podjęte na Sesji Rady Powiatu 

w dniu 29.10.2015 r. 

               

Ad. 6 Udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej do reprezentowania Powiatu Rawskiego 



w zakresie złożenia, realizacji i rozliczenia projektu „Bialscy technicy na 

europejskim rynku pracy”. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Jolancie Popłońskiej - 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej do 

reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia, realizacji i rozliczenia 

projektu pn.  „Bialscy technicy na europejskim rynku pracy”. 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej na 

wyłonienie dostawcy oleju opałowego.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej w 

celu przygotowania i przeprowadzenie zamówień publicznych na „Zakup 

energii elektryczne” oraz  „Zakup oleju napędowego do celów grzewczych dla  

jednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego”. Uchwała Nr 98/2015 stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Ad. 8 Roczny program współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami 

pozarządowymi na 2016 rok. 

Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2016. 

 

Ad. 9 Propozycja porządku Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  

Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił propozycje tematów 

Sesji Rady Powiatu Rawskiego , która odbędzie się w dniu 29.10.2015 roku : 

 

1. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w budżecie, 

2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie Rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie pomocy finansowej 

Gminie Biała Rawska na infrastrukturę drogową.  

4.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie pomocy finansowej 

Gminie Sadkowice na infrastrukturę drogową.  

 

Ad.10 Informacja w sprawie przetargu nieograniczonego na zbycie 

nieruchomości powiatowych. 

Zabierając głos w tym punkcie Dyrektor Stefan Goryczka poinformował, iż  

w związku z przygotowywanym ogłoszeniem Zarządu Powiatu na sprzedaż 

nieruchomości w oparciu między innymi o Uchwałę Rady Powiatu Rawskiego 

Nr VI/40/2015  z dnia 29 kwietnia 2015r przewidzenie wszystkich istotnych 

warunków umowy przedwstępnej po okresie dzierżawy gruntów i najmu 

budynków (10 lat)  na dzień dzisiejszy jest trudne. Ogranicza również krąg 

zainteresowanych nabyciem i dzierżawą a po okresie dzierżawy sprzedaży do 

zasobu powiatowego na podstawie umowy przedwstępnej której warunków nie 

da się wszystkich dzisiaj przewidzieć.  W związku z powyższym wnioskuję aby 



Zarząd Powiatu zaakceptował zmianę w  paragrafie 1 ustęp 2  Uchwały Rady 

Powiatu Rawskiego Nr VI/40/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. poprzez skreślenie 

„ na zawarcie umowy przedwstępnej”. Przyjęcie takiej poprawki oznacza , że 

nabycie do zasobu powiatowego nieruchomości będzie się mogło odbywać w 

przyszłości w różnych formach korzystnych dla Powiatu.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany i  

zdecydował, iż wobec powyższego należy zwołać posiedzenie  Sesji 

Nadzwyczajnej w dniu 6.10.2015 roku, aby Rada Powiatu podjęła stosowną 

Uchwałę w tym zakresie.   

 

Ad. 11 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian 

w budżecie. 

W tym punkcie Pani Skarbnik Marzena Pakuła omówiła projekt Uchwały Rady 

Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu.                                        

Zarząd Powiatu przyjął omówiony projekt uchwały.  

 

Ad. 12 Sprawy różne. 

Zabierając głos w sprawach różnych Pan Wicestarosta Krzyczkowski 

poinformował o przyznaniu dofinansowania Z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki i dotacji 

na realizacje zadnia pn. Termomodernizacja kompleksu budynków szpitala Św. 

Ducha w Rawie Mazowieckiej” do wysokości łącznej kwoty 2.828.910,00 zł.   

Również zabierając głos w sprawach różnych Radny Jarosław Kobierski 

poruszył kwestie zabezpieczenia mostu w Żydomicach  poprzez postawienie 

barier ograniczający przejazd pojazdów ciężarowych w związku  z remontem 

torów kolei wąskotorowej. 

Ponadto w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 
12.10.2015 roku godz. 1300,  

 

Ad. 13 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta  

Rawski – Marian Krzyczkowski  dokonał o godzinie 1400 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  ........................................... 

 

 

 

 

 

 


