
P R O T O K Ó Ł NR 135/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 17 sierpnia 2009 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Pani Teresa Pietrzak – 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego, Pani Marzena Pakuła - Skarbnik 
Powiatu, Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Pani  Małgorzata 
Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu , Pan 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. Zatwierdzenie wyników przetargów na drogi finansowane z Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych.  
4. WyraŜenie zgody na postawienie „ witaczy” w pasie drogi powiatowej.  
5. Informacja o odbytych przetargach.  
6. Informacja w sprawie przebudowy linii energetycznej przy ZS CEZiU.  
7. Informacja w sprawie skorzystania z pierwokupu gruntu nabytego przez 

Pana Stanisława Świetlika.  
8. Informacja w sprawie odbytego przetargu na kredyt krótkoterminowy.  
9. Sprawy róŜne. 
10. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1200 dokonał Starosta  
Rawski – Jozef 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 dzisiejszego 
Zarządu równieŜ uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Zatwierdzenie wyników przetargu na drogi finansowane z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych.  
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu 
przedstawiła informację o wynikach 2 rozstrzygniętych przetargów 
realizowanych w ramach programu Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych Województwa Łódzkiego : 

     1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4331E ( Łochów) gr. powiatu – Zarzecze    
odcinek gr. powiatu – Stare Byliny. Wpłynęły 3 oferty. Jedną ofertę odrzucono 
poniewaŜ nie spełniała warunków udziału w postępowaniu opisanego w 
rozdziale VIII SIWZ Personel. Do realizacji zamówienia wybrana została 
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oferta nr 3 TRANSBET Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa Henryk 
Idzikowski Nowy Regnów 21 A, 96-232 Regnów w cenie ofertowej brutto 
139.885,20 zł.  

2.Przebudowa drogi powiatowej nr 4123E Cielądz – Józefów odcinek Cielądz – 
Rylsk długość 1500 m.  Wpłynęły 3 oferty. Jedną ofertę odrzucono poniewaŜ 
nie spełniała warunków udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale VIII 
SIWZ Personel. Do realizacji zamówienia wybrana została oferta nr 3 
TRANSBET Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa Henryk Idzikowski 
Nowy Regnów 21 A, 96-232 Regnów w cenie ofertowej brutto 161.406,00 zł.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki rozstrzygniętych przetargów.  
Zabierając głos Pan Starosta poinformował, iŜ w związku  z zagroŜeniem 
realizacji zadania przedłuŜania dróg w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych na który został złoŜony wniosek (tj. kontynuacja 
przebudowy drogi powiatowej nr 4118 E Pukinin – Mogielnica na odcinku 
Pukinin - Regnów o długości 4,31 km.) zaproponował, aby  złoŜyć wniosek w 
terminie do 30.09.br. na rok 2010 w ramach NPPDL  rozszerzony o zadanie  na 
terenie Gm. Sadkowice odcinek Sadkowice – Turobowice, oraz na terenie Gm. 
Regnów odcinek Regnów – Rylsk DuŜy. Zarząd Powiatu zdecydował o 
przekazaniu  wniosku na posiedzenie Komisji Komunikacji i Transportu.  
Natomiast ze środków własnych w 2010 roku Pan Starosta zaproponował 
zrealizowanie budowy drogi tj. 500 m  w miejscowości Świnice.  
Ponadto Pani Dyrektor Killman poinformowała o moŜliwości pozyskania 
środków z rezerwy Ministra Infrastruktury na przebudowę mostu w 
śydomicach.  Termin składania wniosków do 15.01.2010 roku.  
W tym samym punkcie Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze tablic 
informacyjnych oznaczających budowę dróg ze środków NPPDL z godłem 
powiatu, oraz nazwą programu z którego pochodziły środki. Ponadto Zarząd 
zdecydował o nadaniu nazw węzłów komunikacyjnych tj. „Rawa dolna”, oraz 
„Rawa – Zamkowa Wola”. 
 
Ad. 4 WyraŜenie zgody na postawienie „ witaczy” w pasie drogi powiatowej. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogi powiatowej nr 
4110 E, na działce nr 809, obręb ewidencyjny Boguszyce rzeźby rycerza, tzw. „ 
Witacza” odpłatnie wg. stawek obowiązujących (tj. przy jednym dniu  0,30 gr 
za m2). 
 
Ad. 5 Informacja o odbytych przetargach. 
Pani Killman przekazała informację o odbytych przetargach na remont drogi 
powiatowej nr 4331E Łochów – Zarzecze m. Stare Byliny, nr 4108E Wałowice 
– Wilkowice wpłynęło 6 ofert. Natomiast na remont drogi powiatowej nr 4306 
E Sanogoszcz – Cielądz wpłynęło 7 ofert.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
 
Ad. 6  Informacja w sprawie przebudowy linii energetycznej przy ZS CEZiU.  
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował, iŜ PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. z 
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siedzibą w Łodzi poinformowało, iŜ w najbliŜszych latach nie jest planowana 
przebudowa  linii elektroenergetycznej 15kV „Rawa Maz. – Rafan”, 
przebiegającej w pobliŜu boiska sportowego ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej. 
Przebudowa linii elektroenergetycznej 15 kV moŜe zostać przebudowana na 
koszt zleceniodawcy.   
Zarząd Powiatu zdecydował, iŜ za bezumowne korzystanie z gruntu przez PGE 
Dystrybucja – Teren – S.A i jego poprzednika Zakład Energetyczny Łódź – 
Teren S.A pod urządzenie energetyczne połoŜone na działkach o nr 549/2, 
549/1, 548/2  poł. w Rawie Mazowieckiej  w obrębie nr 4 przez okres 
poprzedzający 10 lat wezwać do zapłaty po oszacowaniu, a następnie jeŜeli nie 
dojdzie do zapłaty wystąpić na drogę sądową.  
 
Ad. 7 Informacja w sprawie skorzystania z pierwokupu gruntu nabytego przez 
Pana Stanisława Świetlika.  
Wpłynęła odpowiedz na  pismo od Pan Stanisław Świetlik który poinformował, 
iŜ nie jest zainteresowany odsprzedaŜą nabytych działek nr 3/7, 3/8, 3/17 
połoŜonych w obrębie nr 5 miasta Rawa Mazowiecka. Ponadto nadmienia, iŜ w 
momencie gdy sytuacja gospodarcza się poprawi rozpocznie natychmiast 
planowaną inwestycję.   
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
Ponadto Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Wydziału Komunikacji, Dróg i 
Transportu przy udziale Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami do przygotowania pism  do Pana Świetlika o wyraŜenie 
zgody na budowę drogi z jednoczesnym zaproponowaniem  partycypacji w 
kosztach budowy drogi. Postanowiono wystąpić z pismem do Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej z prośbą o dofinansowanie do dwóch 
wybudowanych dróg przez Powiat.  
 
Ad. 8 Informacja w sprawie odbytego przetargu na kredyt krótkoterminowy.  
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił informację o wynikach 
przetargu na obsługę i udzielenie krótkoterminowego kredytu w wysokości 
2.500,00 zł. Wpłynęła 1 oferta. Do realizacji zamówienia wybrana została  
oferta  złoŜoną przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach oferując wykonanie 
zamówienia: 

1. marŜa banku dodana do zmiennej stawki procentowej ustalonej na bazie 
średniej stawki WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych – 4,15 %, 

2. stała comiesięczna marŜa – 2,5 %, 
3. jednorazowa prowizja bankowa w wysokości – 1%. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki przetargu.  
 
Ad. 9 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych  ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
25.08.2009 r. na godz. 1100 . 
 
Ad. 10 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta – 
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Józef Matysiak dokonał o godzinie 1330 zamknięcia posiedzenia Zarządu 
Powiatu.  
 
W załączeniu: 

      - wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządziła : Kinga Kacprzak 
 
 
 
Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski (-) ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta (-) ............................................. 
 
Wacław Adamczyk  Członek Zarządu (-)         ............................................. 
 
Krzysztof Janeczek  Członek Zarządu (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu (-) ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                      


