
P R O T O K Ó Ł NR 74/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 10 maja 2016 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, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Piotr 

Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu na zakup tłucznia.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora PCPR do podpisywania 

porozumień i umów umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych i 

placówkach opiekuńczo wychowawczych. 

5. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia darowizny od Gminy Biała Rawska - 

działka nr 120/4 położona w obrębie Lesiew z przeznaczeniem na poszerzenie 

drogi powiatowej. 

6. Podjęcie uchwały  w sprawie zamiany prawa własności działka nr 308/42 na 

udział we współwłasności działki nr 3/16 położonej w Rawie Mazowieckiej. 

7. Wniosek o rozłożenie na raty opłaty podwyższonej za wydobycie kopaliny 

bez wymaganej koncesji. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok.  

10.  Sprawy różne.                                                                                                                      

11. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 14
00 

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 Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu na zakup tłucznia.  

Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwróciła się z 

wnioskiem do Zarządu Powiatu na ogłoszenie przetargu do 30000 tyś EURO na 

zakup tłucznia.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę z godnie z powyższym.  



W tym punkcie Radny Kobierski zwrócił uwagę na przejazd przez most w 

Żydomicach w kwestii rozważenia możliwości postawienia barier zwężających, 

uniemożliwiających przejazd samochodów ciężarowych.  

 

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora PCPR do 

podpisywania porozumień i umów umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych 

i placówkach opiekuńczo wychowawczych. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę upoważniającą Panią Halinę Bartkowicz- 

Błażejewską – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 

Mazowieckiej  do podpisywania porozumień i umów w sprawie umieszczania 

dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

oraz  do ponoszenia wydatków na ich utrzymanie. Uchwała Nr 175/2016 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Ad. 5 Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia darowizny od Gminy Biała 

Rawska - działka nr 120/4 położona w obrębie Lesiew z przeznaczeniem na 

poszerzenie drogi powiatowej. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia darowizny – nieruchomości 

gruntowej od Gminy Biała Rawska na rzecz Powiatu Rawskiego w celu 

publicznym pod poszerzenie drogi publicznej kategorii powiatowej nr 4306E. 

Uchwała Nr 176/2016 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały  w sprawie zamiany prawa własności działka nr 308/42 

na udział we współwłasności działki nr 3/16 położonej w Rawie Mazowieckiej. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zamiany prawa własności 

nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 308/42 na udział we 

współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 3/16. 

Zmiana na celu zniesienie współwłasności nieruchomości  (działki nr 3/16), w 

której udział Powiatu Rawskiego wynosi 120885/146964 części. Uchwała Nr 

177/2016 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Ad. 7 Wniosek o rozłożenie na raty opłaty podwyższonej za wydobycie 

kopaliny bez wymaganej koncesji. 

W tym punkcie Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury i 

Budownictwa przedstawił wniosek Pana Kazimierza Budka w sprawie 

rozłożenia na raty opłaty podwyższonej w wysokości 19144,40zł. za wydobycie 

kopaliny (piasku) bez wymaganej koncesji z terenu działki nr 87/1 obręb 

Ossowice, gm. Cielądz. Wniosek ten uzasadnia, iż jednorazowa zapłata 

należności w tak wysokiej kwocie, jest ogromnym obciążeniem wobec trudnej 

sytuacji prowadzenia działalności gospodarowania odpadami stanowiącymi 

źródło dochodu  może przyczynić się do utraty płynności finansowej.  

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z przedstawioną informacją, wyraża 

gotowość na rozłożenie na raty zaległości, po przedłożeniu informacji o sytuacji  

materialnej wnioskodawcy.   

 



Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 173/2016 w sprawie zmian w budżecie 

powiatu , która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2016 rok.  

Również w tym punkcie  Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 174/2016 w 

sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2016 rok, 

która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 10  Sprawy różne. 

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 17.05.2016 

roku godz. 14
00

 .  

 

Ad. 11 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  

Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 15
00

 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  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 


