
P R O T O K Ó Ł NR 115/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 07 lutego 2017 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 Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Andrzej Latek – 

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Anna Solecka – Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej, Grażyna Walewska – Inspektor w Oddziale Oświaty, Kultury i 

Sportu, 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. Wniosek o dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 4105E na odcinku 

Annosław - Sławków – Rylsk Duży. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny od Gminy Regnów.  

5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do 

nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i 

specjalnych.  

6. Zatwierdzenie Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych 

na 2017 rok.  

7. Podjęcie Uchwały w sprawie odmowy umorzenia należności pieniężnych o 

charakterze cywilnoprawnym SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 

przypadających od dłużnika Elżbieta Śniady.  

8. Przedstawienie informacji o wyniku postępowania w sprawie udzielenia dla 

SPZOZ  pożyczki na obsługę zobowiązań.  

9. Wyrażenie zgody na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość 

służebności przesyłu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w działkach 

położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej  (obręb 4) działki nr 

307/12,307/4, 308/5, 308/27 stanowiących własność oraz współwłasność 

Powiatu Rawskiego.   

10. Oferta usunięcia pięciu szt. drzew na działkach powiatowych.  

11.  Sprawy różne.                                                                                                             

12. 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 Wniosek o dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 4105E na 

odcinku Annosław - Sławków – Rylsk Duży. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie remontu 

drogi powiatowej nr 4105E na odcinku Annosław - Sławków – Rylsk Duży. 

 

 

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny od Gminy Regnów. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia darowizny od Gminy 

Regnów na cel publiczny – pod drogi publiczne kategorii powiatowej. Uchwała 

Nr 285/2017 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

Również w tym punkcie Zarząd Powiatu podjął decyzje o wszczęciu 

postępowania w trybie zapytania ofertowego na wycinkę drzew przydrożnych z 

pasa drogi powiatowej.  

  

Ad. 5 Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.  

Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w powyższej 

sprawie.  

 

Ad. 6 Zatwierdzenie Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i 

Sportowych na 2017 rok.  

Zarząd Powiatu zatwierdził Powiatowy Kalendarz Imprez Kulturalnych i 

Sportowych na 2017 rok, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Ad. 7 Podjęcie Uchwały w sprawie odmowy umorzenia należności pieniężnych 

o charakterze cywilnoprawnym SPZOZ w Rawie Mazowieckiej przypadających 

od dłużnika Elżbieta Śniady.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę zgodnie w powyższym. Uchwała Nr 284/2017 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 8 Przedstawienie informacji o wyniku postępowania w sprawie udzielenia 

dla SPZOZ  pożyczki na obsługę zobowiązań.  

Pani Dyrektor Anna Solecka poinformowała, iż  Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w trybie zapytania ofertowego, w 

postępowaniu prowadzonym z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 ze zm.) zwrócił 

się o złożenie ofert na udzielenie i obsługę pożyczki gotówkowej na rzecz tego 

zakładu. Oferty zostały złożone przez firmy Temple Libra Grupa Finansowa sp. 

z o.o. i Magellan S.A.  



W zapytaniu ofertowym wystosowanym do oferentów przez SP ZOZ w Rawie 

Mazowieckiej zostały określone jednoznacznie warunki spłaty należności 

głównej oraz odsetek, określono również okres karencji w spłacie kapitału na 24 

miesiące. Kwota prowizji miała zostać doliczona do kapitału i spłacana wraz z 

nim. Spłata pożyczki (kapitału) miała nastąpić w 60 ratach w tym 59 równych 

ratach po 60.000 zł każda oraz jednej racie - 60-tej- wyrównującej. Na żądanie 

zainteresowanych podmiotów zostały udostępnione im dokumenty 

potwierdzające sytuację finansową SP ZOZ, w tym prognoza finansowa. W 

złożonej przez Temple Libra Grupa Finansowa sp. z o.o. ofercie przewidziano w 

2019 roku (jako pierwszą ratę kapitału) spłatę kwoty 1 928 950 zł, co jest 

niezgodne z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, w którym 

wskazano iż na dzień 28 lutego 2019 roku może przypadać kwota spłaty 60 000 

zł oraz z prognozą finansową, z której jednoznacznie wynika, iż na cały 2019 

rok została przewidziana na pokrycie zobowiązań finansowych SP ZOZ – u 

kwota 1 292 964 zł, tj. znacznie poniżej kwoty spłaty określonej przez Temple 

Libra Grupa Finansowa sp. z o.o. Pomimo dysponowania wiedzą na temat 

sytuacji finansowej pożyczkobiorcy złożona oferta nie uwzględniła warunków 

określonych w zapytaniu ofertowym. W tej sytuacji ofertę złożona przez Temple 

Libra Grupa Finansowa sp. z o.o. należało odrzucić.  

SP ZOZ uznał, iż oferta złożona przez firmę Magellan S.A. uwzględnia w 

spłacie należności możliwości finansowe pożyczkobiorcy. Dlatego też dokonano 

wyboru jedynej pozostałej oferty tej firmy. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania.  

 

 

Ad. 9  Wyrażenie zgody na wykonanie operatu szacunkowego określającego 

wartość służebności przesyłu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w działkach 

położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej  (obręb 4) działki nr 

307/12, 307/4, 308/5, 308/27 stanowiących własność oraz współwłasność 

Powiatu Rawskiego.   

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie Panu Tadeuszowi Kryjanowi 

wykonanie operatu szacunkowego w zakresie określenia wynagrodzenia za 

ustanowienie służebności przesyłu w związku z wbudowaniem wodociągu oraz 

kanalizacji sanitarnej w gruncie działek nr 307/12, 307/11, 308/5, 308/27 

położonych  w obrębie nr 4 miasta Rawa Mazowiecka stanowiących własność 

oraz współwłasność Powiatu Rawskiego. Ustalając kwotę 1000 zł. brutto za 

wykonanie usługi.  

 

Ad. 10 Oferta usunięcia pięciu szt. drzew na działkach powiatowych. 

Pan Sekretarz Stefaniak przedstawił ofertę Pana Kazimierza Budka na wycięcie 

pięciu szt. drzew na działkach powiatowych tj. przy ul. Tomaszowskiej oraz 

przy ul. Niepodległości. Koszt wycięcia 5 szt. drzew to kwota 1000 zł. brutto.  

Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawioną ofertę. 

W tym punkcie Zarząd Powiatu zapoznał się z  Regulaminem konkursu pn. „ 

Najlepsza inicjatywa pozarządowa powiatu rawskiego w roku…” której 



organizatorem jest Powiatowa Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie 

Mazowieckiej.  

 

Ad. 11 Sprawy różne. 

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 14.02.2017 

rok godzina 1400.  

 

Ad. 12 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.  

 

Sporządził: Kinga Kacprzak 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 

 

Marian Krzyczkowski Wicestarosta  ............................................. 

 

Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 

 

Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 

 

Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


