
         P R O T O K Ó Ł NR 154/2017  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 24 października 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, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz 

Powiatu, Małgorzata Killman - Dyrektor Wydziału Infrastruktury,  Halina 

Bartkowicz – Błażejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Rawie Mazowieckiej.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Informacja nt . umowy  na świadczenie usług społecznych.  

4. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego nN w 

pasie drogi powiatowej nr 4105E – działka nr ew. 90/1 w obrębie 

Wólka Lesiewska do działek nr ew. 184 i 185 w obrębie Wólka 

Lesiewska, stanowiących własność Pani Zofii Wróblewskiej 

zamieszkałej w Warszawie przy ul. Dębickiej 7/42.  

5. Uzgodnienie w zakresie lokalizacji linii światłowodowych (kablowych i 

napowietrznych) w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Cielądz i 

Regnów – ITV Media Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 6, 99-400 Łowicz.   

6. Pismo w sprawie przekazania lokali mieszkalnych z udziałem w 

działce przy ul. Reymonta 11 w Rawie  Mazowieckiej.  

7. Uchwała w sprawie komisji konkursowej wyboru organizacji na 

nieodpłatną pomoc prawną w punkcie Biała Rawska.   

8. Zmian Statutu Powiatu Rawskiego.  

9. Informacja w sprawie programu bezpieczeństwa – budynek Starostwa 

przy ul. Tomaszowska 8. 

10. Zgoda na sprzedaż samochodu przejętego jako porzuconego na drodze.  

11. Przedłużenie umowy użyczenia lokali biurowych dla Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.  

12. Wypowiedzenie umowy najmu przez Panią Barbarę Lewandowską.  

13. Prośba o wyrażenie zgody na zawieszenie banneru na ogrodzeniu przy 

ul. Kolejowej w Rawie Mazowieckiej.  



14. Uchwała w sprawie zmiany budżetu. 

15. Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego. 

16. Sprawy różne.  

17.  Zamknięcie posiedzenia. 

      

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 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 Informacja nt.  umowy na świadczenie usług społecznych.  

W tym punkcie Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska – Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej przedstawiła informacje nt.  

umowy partnerskiej na świadczenie usług społecznych. Na wniosek 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi , Zarząd Powiatu zaakceptował 

zastąpienie starej umowy  nową (ze zmianami). Natomiast Wojewódzki Urząd 

Pracy zaakceptował  projekt umowy zweryfikowany przez Powiat Rawski.   

 

Ad. 4 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego nN w pasie 

drogi powiatowej nr 4105E – działka nr ew. 90/1 w obrębie Wólka Lesiewska 

do działek nr ew. 184 i 185 w obrębie Wólka lesiewska, stanowiących własność 

Pani Zofii Wróblewskiej zamieszkałej w Warszawie przy ul. Dębickiej 7/42.  

Rozpatrzenie tego punku przełożono na kolejne posiedzenie zarządu, po  

wprowadzeniu zmiany trasy przebiegu  przyłącza kablowego.   

 

Ad. 5 Uzgodnienie w zakresie lokalizacji linii światłowodowych (kablowych i 

napowietrznych) w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Cielądz i Regnów 

– ITV Media Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 6, 99-400 Łowicz.   

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił powyższą lokalizację. 

 

Ad. 6 Pismo w sprawie przekazania lokali mieszkalnych z udziałem w działce 

przy ul. Reymonta 11 w Rawie  Mazowieckiej.  

Zarząd Powiatu zdecydował, aby wystąpić do Burmistrz Miasta Rawa 

Mazowiecka z propozycją bezpłatnego przekazania przez powiat rawski na 

rzecz Miasta Rawa Mazowiecka  własności dwóch lokali mieszkalnych wraz z 

udziałem w częściach wspólnych i udziałem w nieruchomości gruntowej 

położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Reymonta 11. W przypadku 

zainteresowania niniejszą propozycją, Zarząd Powiatu podejmie dalsze 

czynności w celu przekazania w/w nieruchomości.  

 



Ad. 7 Uchwała w sprawie komisji konkursowej wyboru organizacji na 

nieodpłatną pomoc prawną w punkcie Biała Rawska.   

W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania komisji 

konkursowej wyboru organizacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej w punkcie Biała Rawska w 2018 roku.  Uchwała Nr 374/2017 stanowi 

złącznik nr 2 do protokołu.  

 

Ad. 8 Zmian Statutu Powiatu Rawskiego.  

Zarząd Powiatu zatwierdził projekt zmian Statutu Powiatu Rawskiego.  

 

Ad. 9 Informacja w sprawie programu bezpieczeństwa – budynek Starostwa 

przy ul. Tomaszowska 8. 

W tym punkcie Pan Sekretarz Stefaniak przedstawił analizę stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym– budynek Starostwa 

przy ul. Tomaszowska 8 . 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z przedstawioną analizą, polecił zrobić 

rozeznanie cenowe wykonania wentylacji pomieszczeń i przedstawić na jednym 

z posiedzeń zarządu.  

                                                                           

Ad. 10 Zgoda na sprzedaż samochodu przejętego jako porzuconego na drodze.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sprzedaż samochodu przejętego przez powiat 

jako porzuconego na drodze.  

 

Ad. 11 Przedłużenie umowy użyczenia lokali biurowych dla Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie umowy użyczenia lokali 

biurowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie 

Mazowieckiej.  

 

Ad. 12 Wypowiedzenie umowy najmu przez Panią Barbarę Lewandowską.  

Pana Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu poinformował ,iż Pani Barbara 

Lewandowska zwróciła się z prośbą o rozwiązanie umowy najmu lokalu 

mieszkalnego przy ul. Reymonta 11/5 w Rawie Mazowieckiej.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie umowy najmu.  

Ad. 13 Prośba o wyrażenie zgody na zawieszenie baneru na ogrodzeniu przy ul. 

Kolejowej w Rawie Mazowieckiej.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawieszenie baneru reklamowego na 

ogrodzeniu przy ul. Kolejowej w Rawie Mazowieckiej, ustalając jednocześnie 

kwotę 500 zł. brutto w skali roku.   

 

 

 



Ad. 14 Uchwała w sprawie zmiany budżetu. 

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 372/2017  która stanowi załącznik nr  3 do 

protokołu.  

 

Ad. 15 Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2017 rok. Uchwała Nr 373/2017  stanowi załącznik nr 4 

do protokołu.  

 

Ad. 16 Sprawy różne.        

W sprawach różnych ustalono termin  posiedzenia Zarządu na dzień 03.11.2017 

r. na godzinę 900.  

 

Ad. 17 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 1700 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          ............................................ 

 



 

 

 

 

 

 


