
P R O T O K Ó Ł NR 131/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 06 czerwca 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, 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. Przebudowa zjazdu publicznego z ul. Targowej (działka nr ew. 308/6 w 

obrębie 4 miasto Rawa Mazowiecka) do działki nr ew. 308/20 w obrębie 4 w 

związku z budową stacji paliw płynnych na  tej działce. 

4. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia   pn. naprawa główna 

lokomotywy PX48-1911 (poziom utrzymania P5). 

5. Zatwierdzenie wyników postępowania  do 30000 EURO na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru przy przebudowie drogi powiatowej nr 4306E 

(Wiechnowice) – Lesiew na odcinku Sierzchowy - Sanogoszcz. 

6.  Zatwierdzenie wyników postępowania  do 30000 EURO na dostawę 

kamienia drogowego do remontów dróg powiatowych w ilości 650Mg. 

7. Wniosek Radnego Adriana Galacha o przeprowadzenie kontroli i badań 

wbudowanych materiałów na boiskach sportowych ze sztuczną nawierzchnią 

będących własnością   Powiatu Rawskiego. 

8. Przedstawienie wniosku dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o 

zwiększenie powierzchni placówki celem utworzenia sali doświadczania świata. 

9. Przedstawienie zaleceń Wojewody Łódzkiego w sprawie zakupu agregatów 

prądotwórczych wysokiej mocy.  

10. Przedstawienie spraw związanych z wykonaniem zaleceń PWIS w Łodzi w 

Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. 

11. Wskazanie przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji 

konkursowej, która zostanie powołana do wyłonienia kandydatów na 

dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Rawski. 

12. Informacja o wynikach postępowania  w sprawie zlecenia wykonania 

operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości  stanowiącej 

własność Powiatu Rawskiego położonej w Białej Rawskiej przy ul. 

Mickiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 2 jako 



działki nr: 253/14, 254/9, 254/10, w związku z planowanym zbyciem 

nieruchomości. 

13.Podjęcie uchwały  w sprawie wrażenia zgody na obciążenia służebnością  

przesyłu, na rzecz RAWiK Sp-ka z o.o., nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Rawskiego, położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej                       

[ obręb nr 4, dz nr: 307/11, 308/5, 308/27]. 

14. Informacja o wyniku przetargu dotyczącego sprzedaży przez Powiat Rawski 

prawa użytkowania wieczystego do  nieruchomości  położonej w Rawie 

Mazowieckiej przy ul. Krakowskiej (dz. nr  1328/20,  obr.4). 

15. Porządek Sesji rady powiatu 22.06.2017 r. 

16.  Sprawy różne.                                                                                                             

17. 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 Przebudowa zjazdu publicznego z ul. Targowej (działka nr ew. 308/6 w 

obrębie 4 miasto Rawa Mazowiecka) do działki nr ew. 308/20 w obrębie 4 w                      

związku z budową stacji paliw płynnych na  tej działce. 

 Firma ORAF Sp. z o. o. ul. Targowa 6 96-200 Rawa Mazowiecka zwrócił się z 

wnioskiem o wyrażenie zgody na przebudowę zjazdu publicznego dla 

projektowanej stacji paliw płynnych na działce nr 308/20 przy ul. Targowej 6 w 

Rawie Mazowieckiej. Obecna szerokość zjazdu wynosi 5m, planowane jest 

poszerzenie zjazdu do szerokości 7m.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.  

 

Ad. 4 Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia pn. naprawa 

główna lokomotywy PX48-1911 (poziom utrzymania P5). 

Zarząd Powiatu unieważnił postępowanie, w związku z brakiem ofert.  

 
 

Ad. 5 Zatwierdzenie wyników postępowania  do 30000 EURO na pełnienie 

funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie drogi powiatowej nr 4306E 

(Wiechnowice) – Lesiew na odcinku Sierzchowy-Sanogoszcz. 

 



Pani Dyrektor Małgorzata Killman poinformowała, iż w wyniku  

przeprowadzonego postępowania  dotyczącego rozeznania rynkowego poprzez 

zapytanie ofertowe na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie 

drogi powiatowej nr  4306 (Wiechnowice) – Lesiew  na odcinku Sierzchowy –

Sanogoszcz”. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym zostało  wysłane  do 3 

wykonawców. Do dnia  30.05.2017r. godz. 1000  tj. terminu składania   ofert 

cenowych wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył  Zakładu Robót 

Ogólnobudowlanych i Drogowych Edward Grzegorzewski – ul. Łódzka 46/13,  

97-300 Piotrków Trybunalski w cenie ofertowej brutto  14.883 zł.  za wykonanie 

usługi.                                                                                                              

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania. 

 

Ad. 6 Zatwierdzenie wyników postępowania  do 30000 EURO na dostawę 

kamienia drogowego do remontów dróg powiatowych w ilości 650Mg. 

Realizując przyjęty porządek obrad Dyrektor Małgorzata Killman 

poinformowała, iż na dostawę kamienia drogowego do remontów dróg 

powiatowych w ilości 650Mg, wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę 

złożyło P.T.U JAWARO Waldemar Jakubowski, 26-070 Łopuszno, ul. 

Gnieździska 3 , w cenie ofertowej 38.999,61 zł brutto za dostawę objętą 

zamówieniem. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania. 

 

Ad. 7 Wniosek Radnego Adriana Galacha o przeprowadzenie kontroli i badań 

wbudowanych materiałów na boiskach sportowych ze sztuczną nawierzchnią 

będących własnością   Powiatu Rawskiego. 

Dyrektor Killman poinformowała o odpowiedzi jaka została  udzielona 

Radnemu Adrianowi Galach   w związku ze złożonym przez niego wnioskiem.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i  polecił wystąpić z 

pismem do producenta czy posiada aktualne badania dopuszczające do użytku 

wykorzystane granulaty ?. Następnie zrobić rozeznanie rynku dotyczące firm 

który mogłyby ewentualnie wykonać takie badania materiałów oraz za jaką          

cenę ?. 

 

 

Ad. 8 Przedstawienie wniosku dyrektora Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej o zwiększenie powierzchni placówki celem utworzenia sali 

doświadczania świata. 

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej 

zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie powierzchni placówki w budynku przy 

ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej, w celu utworzenia Sali 

doświadczania świata.  

Zarząd Powiatu polecił zwrócić się do Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, aby określił które 



pomieszczenia są do przekazania na cele wskazany we wniosku Pani Dyrektor 

Poradni, po uzyskaniu odpowiedzi Zarząd podejmie stosowną decyzje. 

 

Ad. 9 Przedstawienie zaleceń Wojewody Łódzkiego w sprawie zakupu 

agregatów prądotwórczych wysokiej mocy.  

Dyrektor Andrzej Latek poinformował o zaleceniach Wojewody Łódzkiego w 

sprawie zakupu agregatów prądotwórczych wysokiej mocy.  

Zarząd Powiatu polecił wystąpić do Burmistrzów i Wójtów z terenu Powiatu 

Rawskiego w kwestii zabezpieczenia jakie posiadają na wypadek awarii 

prądotwórczej? A następnie zrobić szczegółowe rozeznanie jaki sprzęt jest 

potrzebny dla Starostwa Powiatowego i przedstawić informacje Zarządowi na 

jednym z kolejnych posiedzeń.  

 

 

Ad. 10 Przedstawienie spraw związanych z wykonaniem zaleceń PWIS w Łodzi 

w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. 

W tym punkcie Dyrektor Andrzej Latek poinformował, iż koszt wykonanie 

zleceń pokontrolnych w Zespole Placówek Specjalnych, zleconych przez 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, został 

oszacowany na kwotę   ok. 53.000 zł.  

Zarząd Powiatu zapoznał  się z przedstawioną informacją i zdecydował iż środki 

finansowe zostaną zabezpieczone w budżecie powiatu,  po najbliższej Sesji 

Rady Powiatu Rawskiego.   

 

Ad.11 Wskazanie przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji 

konkursowej, która zostanie powołana do wyłonienia kandydatów na 

dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Rawski. 

Zarząd Powiatu zaproponował przedstawicieli  organu prowadzącego do składu 

komisji konkursowej która zostanie powołana do wyłonienia  dyrektorów szkół 

prowadzonych przez Powiat Rawski: 

1. Marię Charążkę- Przewodniczącą Komisji, 

2. Andrzeja Latka- Członka Komisji,  

3. Tadeusza Damaza – Członka Komisji. 

 

 

Ad.12 Informacja o wynikach postępowania  w sprawie zlecenia wykonania 

operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości  stanowiącej 

własność Powiatu Rawskiego położonej w Białej Rawskiej przy ul. 

Mickiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 2 jako 

działki nr: 253/14, 254/9, 254/10, w związku z planowanym zbyciem 

nieruchomości. 



Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

poinformował, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w  sprawie 

zlecenia wykonania operatu szacunkowego , określającego wartość 

nieruchomości  stanowiącej własność Powiatu Rawskiego położonej w Białej 

Rawskiej przy ul. Mickiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

obrębu 2 jako działki nr: 253/14, 254/9, 254/10, w związku z planowanym 

zbyciem nieruchomości. Wpłynęła 1 oferta rzeczoznawcy Pana Wojciecha 

Supera ul. Mszczonowska  46/12, 96-100 Skierniewice, w cenie ofertowej 

861,00 zł. brutto za wykonanie usługi.   

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania. 

 

Ad.13 Podjęcie uchwały  w sprawie wrażenia zgody na obciążenia służebnością  

przesyłu, na rzecz RAWiK Sp. z o.o. nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Rawskiego, położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej                       

[ obręb nr 4, działka nr: 307/11, 308/5, 308/27]. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na 

rzecz RAWiK Sp. z o.o. Uchwała Nr 316/2017 stanowi złącznik nr 2 do 

protokołu.  

 

Ad.14 Informacja o wyniku przetargu dotyczącego sprzedaży przez Powiat 

Rawski prawa użytkowania wieczystego do  nieruchomości  położonej w Rawie 

Mazowieckiej przy ul. Krakowskiej (dz. nr  1328/20,  obr.4). 

Dyrektor Goryczka poinformował ,iż w dniu 29.05.2017 roku o godzinie 11:00, 

w budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, przeprowadzono 

pierwszy ustny nieograniczony przetarg. Przedmiotem przetargu było prawo 

użytkowania wieczystego nieruchomości Powiatu Rawskiego, położonej w 

obrębie nr 4 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej w ewidencji gruntów 

numerem 1328/20 o powierzchni 2241m2, ujawnionego w księdze wieczystej 

numer LD1R/ 0004108/2. Do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym 

dopuszczono 2 osoby. Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego 

wynosiła 87.516 zł netto, a najwyższa osiągnięta w przetargu cena, po 3 

postąpieniu, wyniosła 90.416 zł netto. Ustalono, jako nabywcę prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości firmę RAWA WASH Sp. z o.o. z 

siedzibą w Poznaniu. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki przetargu.  

 

 

Ad.15 Przyjęcie tematów na Sesje Rady Powiatu Rawskiego. 

W tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił 

propozycje porządku XXVIII Sesji Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie 

się w dniu 22 czerwca 2017 roku o godzinie 1400: 

- podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2017,  

- przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium Zarządowi za 2016 rok, 



- przedstawienie sprawozdania finansowego SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za 

2016 rok,     

-  przedstawienie Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ za 2016 

rok, 

- rozpatrzenie skargi na bezczynność Starosty. 

Zarząd Powiatu przyjął  przedstawiony powyżej porządek XXVIII Sesji Rady 

Powiatu Rawskiego. 

 

Ad. 16 Sprawy różne. 

W sprawach różnych Przewodnicząca Rady Pani Maria Charążka 

poinformowała o delegacji powiatu staszowskiego, która gościł na terenie 

powiatu rawskiego.  

Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 

12.06.2017 rok godzina 1200.  

 

Ad. 17 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta  

Rawski – Marian Krzyczkowski dokonał o godzinie 1600 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  ........................................... 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


