
P R O T O K Ó Ł NR 123/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 4 kwietnia 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, Marzena Pakuła – 

Skarbnik Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, 

Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej,  Stefan Goryczka – 

Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.  

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Wyniki postępowania do 30 tyś EURO na : dostawę masy na zimno do 

remontów cząstkowych dróg powiatowych, usługi kopiarką, usługi równiarką. 

4. Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zakup i 

instalację dwóch pieców gazowych do centralnego ogrzewania w budynkach 

Starostwa Powiatowego.  

5. Wystąpienie mieszkańców wsi Grzymkowice o pilną konserwację zabytkowej 

alei lipowej.  

6.  Przyjęcie projektu Uchwały rady powiatu Rawskiego zmieniająca uchwałę w 

sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu 

rawskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  

7. Przedstawienie projektu treści stanowiska w związku ze skargą grupy 

radnych, skierowaną na ręce Wojewody Łódzkiego , na działalność Zarządu 

Powiatu.  

8. Przedstawienie propozycji odpowiedzi na prośbę Wojewody Łódzkiego,         

kierowaną do Starosty/Przewodniczącego Zarządu Powiatu, w związku z 

zarzutami grupy radnych dotyczącą działalności Szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej.  

9. Przyjęcie operatu szacunkowego wyceny działek przy ul. Targowej w Rawie 

Mazowieckiej.  

10. Przyjęcie operatu szacunkowego , który ustala służebność przesyłu  w  ul. 

Targowej w Rawie Mazowieckiej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania samochodu karetki dla OSP 

Wołucza.  

12. Wyrażenie opinii Zarządu Powiatu w sprawie projektu Uchwały Rady 

Powiatu  dotyczących zmian w Statucie Powiatu.  



13. Rozstrzygnięcie konkursu na „Otwarty nabór partnerów krajowych na 

wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. 

14.  Sprawy różne.                                                                                                             

15. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 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 Wyniki postępowania do 30 tyś EURO na : dostawę masy na zimno do 

remontów cząstkowych dróg powiatowych, usługi kopiarką, usługi równiarką. 

Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła 

informację z przeprowadzonych postepowań do 30 tyś EURO poprzez zapytanie 

ofertowe: 

1. dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno. 

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym zostało  wysłane  do 5 wykonawców. Do 

dnia  31.03.2017r. godz. 1200    tj. terminu składania ofert cenowych wpłynęły 2 

oferty: 

1. Rejon Robót Drogowych DROG – BUD Sp. z o.o. ul. I. Krasickiego 18A 

- w cenie ofertowej 21 525,00 zł brutto    350,00 zł netto/ 1Mg 

       2. Przedsiębiorstwo Drogowo – Inżynieryjne KAREX Ociąż, ul. Torowa 16 

 - w cenie ofertowej 28 044,00 zł brutto    456,00 zł netto /1Mg 

  Najkorzystniejszą ofertę złożył Rejon Robót Drogowych DROG – BUD                   

Sp. z o.o. ul. I. Krasickiego 18A w cenie ofertowej 21 525,00 zł brutto za 

dostawę objęta zamówieniem.  

2. Świadczenie usług koparką przy robotach związanych z bieżącym 

utrzymaniem dróg. 

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym zostało  wysłane  do 2 wykonawców.                      

Do dnia  31.03.2017r. godz. 1200    tj. terminu składania ofert cenowych 

wpłynęła  oferta P.P.H.U GESSEK Waldemar Gessek, 96-130 Głuchów, ul. 

Kwiatowa 9   w cenie ofertowej 8 856,00 zł brutto   75,00 zł netto/ 1h za 

wykonanie usługi.  



3. Świadczenie usług równiarką przy robotach związanych z bieżącym 

utrzymaniem dróg. 

 

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym zostało  wysłane  do 3 wykonawców. Do 

dnia  31.03.2017r. godz. 1200    tj. terminu składania ofert cenowych wpłynęły 2 

oferty: 

1. P.P.H.U GESSEK Waldemar Gessek, 96-130 Głuchów, ul. Kwiatowa 9  

 w cenie ofertowej 56 604,60 zł brutto    650,00 zł netto/ 1KM 

     2.      TRANSBET Henryk Idzikowski, Regnów 21A, 96-232 Regnów w  

cenie   ofertowej 44 920,48   zł brutto    634,47 zł netto/ 1KM 

Najkorzystniejszą ofertę  złożył TRANSBET Henryk Idzikowski, Regnów 21A, 

96-232 Regnów w cenie ofertowej 44 920,48 zł brutto    634,47 zł netto/ 1KM 

za wykonanie usługi.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki powyższych postępowań.  

 

Ad. 4 Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zakup i 

instalację dwóch pieców gazowych do centralnego ogrzewania w budynkach 

Starostwa Powiatowego przy ul. Plac Wolności i Kościuszki.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury przetargowej.  

 

Ad. 5 Wystąpienie mieszkańców wsi Grzymkowice o pilną konserwację 

zabytkowej alei lipowej.  

Materiał w powyższej kwestii przedstawiła Dyrektor Killman. Po zapoznaniu się 

z przedstawionym materiałem Zarząd Powiatu polecił zlecić opracowanie 

zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków niezbędnej 

inwentaryzacji do przeprowadzenia wszelkich prac konserwatorski w alei 

zabytkowej drzewostanu. Ponadto polecił podjąć działania ze specjalistyczną 

firmą, która dokona przeglądu drzewostanu pod kątem usunięcia suchy gałęzi 

drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.   

 

Ad. 6 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu 

rawskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  

Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt Uchwały Rady Powiatu 

Rawskiego.  

 



Ad. 7 Przedstawienie projektu treści stanowiska w związku ze skargą grupy 

radnych, skierowaną na ręce Wojewody Łódzkiego , na działalność Zarządu 

Powiatu.  

Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił projekt 

wyjaśnienia w związku ze skargą grupy radnych, skierowaną na ręce Wojewody 

Łódzkiego, na działalność Zarządu Powiatu. Po zapoznaniu się z 

przedstawionym materiałem , Zarząd Powiatu zaakceptował treść wyjaśnienia 

dotyczącego zarzutów przedstawionych w skardze skierowanej do Wojewody 

Łódzkiego, które stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Ad. 8 Przedstawienie propozycji odpowiedzi na prośbę Wojewody Łódzkiego,         

kierowaną do Starosty/Przewodniczącego Zarządu Powiatu, w związku z 

zarzutami grupy radnych dotyczącą działalności Szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej.  

Zarząd Powiatu powróci na jednym z kolejnych posiedzeń zarządu do 

rozpatrzenia punktu po szczegółowej analizie.  

Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę przeznaczając kwotę 

1000 zł. na zakup psa dla Powiatowej Komendy Policji w Rawie Mazowieckiej. 

 

Ad.9 Przyjęcie operatu szacunkowego wyceny działek przy ul. Targowej w 

Rawie Mazowieckiej.  

Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami poinformował, iż został wykonany operat szacunkowy przez 

biegłego rzeczoznawcę wartości nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Rawskiego, położonych w obrębie nr 4 miasta Rawa Mazowiecka oznaczonych 

nr działek: 307/16 ( wartość 82.500 zł netto), 317/16 ( 82.000 zł. netto), 307/18 

(81.600 zł. netto) , 307/19 (81.400 zł. netto), 307/20 (81.000 zł. netto), 307/21 

(97.100 zł. netto). Łączna wartość przedmiotowych nieruchomości wraz z 

udziałami po 1/9 w działce nr 307/12 wynosi 505.600 zł.  

Zarząd Powiatu przyjął wartość powyższych nieruchomości do sprzedaży.  

 

Ad.10 Przyjęcie operatu szacunkowego , który ustala służebność przesyłu  w  ul. 

Targowej w Rawie Mazowieckiej. 

Również w tym punkcie Dyrektor Goryczka poinformował iż został 

sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę operat szacunkowy w zakresie 

określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu w związku z 

wybudowaniem wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w gruncie działek nr 

307/12, 307/11, 308/5 i 308/27 położonych w obrębie nr 4 miasta Rawa 

Mazowiecka. Wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności 

przesyłu w związku z wybudowaniem odcinka wodociągu w gruncie działki nr 

307/12 (tj. udział 6/9 Powiatu Rawskiego) wynosi 1424 zł, natomiast z tytułu 

ustanowienia służebności przesyłu w związku z wybudowaniem kanalizacji 



sanitarnej w gruncie działek nr 307/12, 307/11, 308/5 i 308/27 (tj. udział 6/9 

Powiatu Rawskiego) wynosi 1478 zł.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia 

służebności przesyłu.  

 

 

Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania samochodu karetki dla OSP 

Wołucza.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołuczy samochodu marki VOLKSWAGEN. 

Uchwała Nr 304/2017 stanowi złącznik nr 3 do protokołu.  

 

Ad.12 Wyrażenie opinii Zarządu Powiatu w sprawie projektu Uchwały Rady 

Powiatu Rawskiego dotyczących  zmian w Statucie Powiatu.  

Zarząd Powiatu wyraził negatywną opinie do przedstawionego projektu Uchwały 

Rady Powiatu Rawskiego dotyczącą  zmian w Statucie Powiatu.  

 

Ad.13 Rozstrzygnięcie konkursu na „Otwarty nabór partnerów krajowych na 

wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. 

Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił  informację o wyborze 

Partnerów spośród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1817) do realizacji projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie 

IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”, w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-

IP.01–10-001/17 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. 

Komisja konkursowa w oparciu o przyjęte kryteria na partnerów krajowych do 

wspólnego przygotowania i realizacji projektu wybrała: 

1. Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Kościuszki 5 

96-200 Rawa Mazowiecka; 

2. Fundację „Obudźmy Nadzieję” ul. Solidarności 2A 96-200 Rawa 

Mazowiecka. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki konkursu. 

 

Ad. 14 Sprawy różne. 

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 11.04.2017 

rok godzina 1300.  

 

Ad. 15 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 



i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta  

Rawski – Marian Krzyczkowski 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  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


