
P R O T O K Ó Ł NR 144/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 17 sierpnia 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: Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir 

Stefaniak – Sekretarz Powiatu,  Małgorzata Killman- Dyrektor Wydziału 

Infrastruktury, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej, Jolanta Popłońska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Białej Rawskiej.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Zapytanie  Radnego Powiatu Rawskiego Pana Adriana Galacha dotyczące 

udzielenia informacji, jakie byłyby szacunkowe koszty wykonania 

inwestycji. 

4. Brak zgody Pana Edmunda Malińskiego zam. Biała Rawska ul. Jana 

Pawła II m. 7 na propozycję odszkodowania za działkę nr ew. 145 w 

obrębie Rokszyce (wg operatu szacunkowego), przejętą przez Powiat z 

mocy prawa, pod poszerzenie drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska-

Komorów w następstwie podziału nieruchomości dokonanego na wniosek 

właściciela (na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami). 

5. Złożenie wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2018 w ramach 

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019. 

6. Przedstawienie wniosku  klubu MUKS SOS –Reymont, Dargfil o 

przyznanie dotacji na działalność. 

7. Przedstawienie projektu odpowiedzi na interpelacje radnego z dnia  7 i 8 

sierpnia 2017 roku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Powiatu rawskiego w zakresie złożenia wniosku o 

dofinansowanie oraz realizacje projektu.  



9. Informacja w sprawie zagospodarowania działek przy ul. Opoczyńskiej i 

Reymonta. 

10. Oświadczenie Zarząd Powiatu jako właściciela nieruchomości 

położonych w obrębie 5 miasta Rawa Mazowiecka.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2017 rok.  

13. Sprawy różne.                                                                                                             

14. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 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 Zapytanie  Radnego Powiatu Rawskiego Pana Adriana Galacha dotyczące 

udzielenia informacji, jakie byłyby szacunkowe koszty wykonania inwestycji. 

W tym punkcie Pani Dyrektor Małgorzata Killman przedstawiła projekt 

odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego Adriana Galacha.  

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z odpowiedzią zaakceptował treść. 

Odpowiedz stanowi złącznik nr 2 do protokołu.  

 

Ad. 4 Brak zgody Pana Edmunda Malińskiego zam. Biała Rawska ul. Jana 

Pawła II m. 7 na propozycję odszkodowania za działkę nr ew. 145 w obrębie 

Rokszyce (wg operatu szacunkowego), przejętą przez Powiat z mocy prawa, pod 

poszerzenie drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska-Komorów w następstwie 

podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela (na podstawie art. 

98 ustawy o gospodarce nieruchomościami). 

Zarząd Powiatu dokonał przesunięcia omówienia tematu na kolejne posiedzenie 

Zarządu z prośbą o podanie więcej szczegółów sprawy oraz o opinie prawną.  

 

Ad. 5 Złożenie wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2018 w ramach 

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-

2019. 

Zarząd Powiatu zaproponował złożenie wniosków do Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019  na rok 2018: 

 



1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska        

etap II; 

 

  

2.  Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z  

 przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) –  

 (Raducz) w m. Wilkowice. 
 

 

 

Ad. 6 Przedstawienie wniosku  klubu MUKS SOS – Reymont, Dargfil o 

przyznanie dotacji na działalność. 

Zarząd Klubu MUKS S.O.S. – REYMONT DARGFIL Rawa Mazowiecka 

zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie w wysokości 30.300,00 zł.  kosztów 

uczestnictwa Klubu w rozrywkach II ligowych w piłce siatkowej kobiet.  

Zarząd Powiatu odpowiadając na wniosek poinformował, iż w obecnym stanie 

prawnym prośba ta nie może być spełniona. Zgodnie z art. 28 Ustawy o sporcie, 

Jednostka Samorządu Terytorialnego może przekazać dotacje klubowi 

sportowemu, działającemu na jej terenie, niedziałającemu w celu osiągniecia 

zysku, na podstawie uchwały jej organu stanowiącego  (Rady), podjętej zgodnie 

z art. 27 ust 2 w/w Ustawy, oraz w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego na jej 

podstawie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie 

szkolenia sportowego, organizacji współzawodnictwa, itd.                                 

W związku z powyższym Zarząd Powiatu przygotuje projekt takiej uchwały, co 

z chwilą jej uchwalenia przez Radę Powiatu umożliwi ogłoszenie konkursu. 

Fakt ten zostanie podany do publicznej widomości na stronie BIP tutejszego 

Starostwa oraz w sposób zwyczajowy przyjęty.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ad. 7 Przedstawienie projektu odpowiedzi na interpelacje radnego z dnia  7 i 8 

sierpnia 2017 roku. 

Zarząd Powiatu zapoznał się oraz zaakceptował treść odpowiedzi na interpelację 

radnego Adrian Galacha z dnia 7 i 8 sierpnia 2017 roku. Pisma stanowią 

złączniki nr 3, 4, 5, 6, 7 do protokołu.  

W tym punkcie Dyrektor Andrzej  Latek poinformował iż wpłynęła odpowiedź 

na pismo od Pani Menadżera Małgorzaty Leszczyńskiej AMG Centrum 

Medyczne Sp. z o.o. Przedmiotowe pismo stanowi złącznik nr 8 do protokołu.  

 

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Powiatu rawskiego w zakresie złożenia wniosku o 

dofinansowanie oraz realizacje projektu.  



Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani 

Jolancie Popłońskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Białej Rawskiej do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia 

wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu. Uchwała Nr 343/2017 

stanowi złącznik nr 9 do protokołu.  

 

 

Ad. 9 Informacja w sprawie zagospodarowania działek przy ul. Opoczyńskiej i 

Reymonta. 

W tym punkcie Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami przedstawił informacje w sprawie zagospodarowania działek 

przy ul. Opoczyńskiej i Reymonta. Po zapoznaniu  się z przedstawioną 

informacją Zarząd Powiatu podjął decyzje o skoszeniu trawy na działce  nr 3/21 

oraz na  części działki nr 76.    

 

Ad. 10 Oświadczenie Zarząd Powiatu jako właściciela nieruchomości 

położonych w obrębie 5 miasta Rawa Mazowiecka.  

W zawiązku z wszczęcie procedury zmierzającej do zmiany obszaru Łódzkiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Rawa Mazowiecka , poprzez 

włączenie w jej granice działek o numerach ewidencyjnych 3/16 i 3/21. 

Zarząd Powiatu podpisał oświadczenie że do czasu ustanowienia  na nich strefy 

nie będzie podejmował działań na rzecz zbycia gruntu, rozumianych jako 

ogłoszenie i przeprowadzenie przetargu lub rokowań w celu wyłonienia 

nabywcy gruntu, a także uruchomienie procedury zamiany nieruchomości z 

podmiotami innymi niż publiczne ( w rozumieniu przepisów o sse). 
 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. 

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 341/2017 która stanowi załącznik nr  10 do 

protokołu.  

 

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2017 rok.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2017 rok. Uchwała Nr 342/2017 stanowi załącznik nr 11 

do protokołu.  

Również w tym punkcie Zarząd Powiatu zatwierdził projekt zwiększenia 

planowanych  wydatków w Dziale 710 rozdział 71095 na rok 2017 

finansowanych z wolnych środków lat ubiegłych na wydatki inwestycyjne w § 



6060 w wysokości 93 800,00 zł.  tj,  na zakup zestawów komputerowych , 

drukarek , urządzeń skanujących , urządzeń archiwizujących. Środki zostaną 

wprowadzone do budżetu na najbliższej Sesji Rady Powiatu. Postępowanie 

dotyczące zakupu zgodnie z  PZP przeprowadzi Wydział Organizacyjny 

 

 

 

Ad. 13 Sprawy różne. 

Zabierając głos w sprawach różnych Radny Kobierski zwrócił uwagę na 

założenie ograniczników na moście w miejscowości Żydomice z uwagi na 

skończone żniwa, następnie poruszył kwestę zapadniętych przepustów w 

miejscowości Wilkowice.  

Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 

22.08.2017 r. na godzinę 1400.  

 

Ad. 14 Zamknięcie posiedzenia.  

Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad i braku 

dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  Rawski – 

Józef Matysiak dokonał o godzinie 1610 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          ............................................ 



 


