
P R O T O K Ó Ł NR 182/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 27 marca 2018 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,  Andrzej Latek  – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami, Sylwia Stangreciak – Z-ca Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.    

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1.Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu. 
3.Złożenie wniosków w ramach Rządowego programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 
Drogowej. 
4. Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie określenia zadań 
związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację tych 
zadań w 2018 roku.  
5. Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wyrażenia zgody na 
wykorzystanie środków PFRON na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia 
Warsztatu Terapii Zajęciowej lub jego wyposażenie.  
6. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia” Nowe Życie” w Rawie 
Mazowieckiej  o pomoc finansową w realizacji projektu „ Wyrównywanie 
szans”. 
7. Informacja w sprawie pisma NFZ Oddział Łódzki. 
8.Przyjecie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
9. Ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie 
rawskim za 2017 rok. 
10. Informacja o ustalonych przez Rzeczoznawcę Majątkowego wartościach, 
planowanych do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność Powiatu, 
położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej [obręb nr 4, dz., nr: 314, 
307/23, 308/44, 308/45]. 



11. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydzierżawienia, stanowiącej własność 
Powiatu Rawskiego, nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Reymonta, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 4 jako 
działka nr 308/19 o pow.0.8514 ha. 
12. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydzierżawienia, stanowiącej własność 
Powiatu Rawskiego, nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Opoczyńskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 5 jako 
działki nr 3/22, 3/25, 3/16 o  łącznej pow. 3,5398 ha.  
13. Uchwała w sprawie zmiany budżetu. 
14. Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego. 

     15. Sprawy różne.                                                                                                             
     16. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu. 
Do protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu uwag nie zgłoszono. Protokoły 
zostały przyjęte jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również uwag 
nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Złożenie wniosków w ramach Rządowego programu na rzecz Rozwoju 
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 
Drogowej. 
Zarząd Powiatu zdecydował o złożeniu wniosków w ramach Rządowego 
programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na : 
 
1).„Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska – etap 
II”; 

2).„Remont drogi powiatowej nr 4105E Wołucza-Zuski – do drogi woj. Nr 707 
na odcinku Annosław – Rylsk Duży”. 

Ad. 4 Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie określenia zadań 
związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację tych 
zadań w 2018 roku.  
Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w powyższej 
kwestii.  
 



Ad. 5 Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wyrażenia zgody na 
wykorzystanie środków PFRON na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia 
Warsztatu Terapii Zajęciowej lub jego wyposażenie.  
Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w/w 
sprawie.  
 
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia” Nowe Życie” w Rawie 
Mazowieckiej  o pomoc finansową w realizacji projektu „Wyrównywanie 
szans”. 
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem zdecydował o 
przekazaniu do konsultacji do dyrektorów szkół powiatu rawskiego.  
 
Ad. 7 Informacja w sprawie pisma NFZ Oddział Łódzki. 
Zabierając głos w tym punkcie Dyrektor Andrzej Latek przedstawił pismo jakie 
wpłynęło z Łódzkiego Oddziału  Wojewódzkiego Narodowego Funduszu  
Zdrowia dotyczące umowy na realizacje programu lekowego ”Leczenie 
Choroby Pompego”.  
Po zapoznaniu się z przedmiotowym pismem, Zarząd Powiatu polecił 
przegotować pismo do AMG Centrum Medyczne Sp. z o. o.  
                
Ad. 8 Przyjęcie projektu  uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały w powyższej kwestii.  
 
Ad. 9 Ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 
powiecie rawskim za 2017 rok. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższym tematem.  
 
Ad. 10 Informacja o ustalonych przez Rzeczoznawcę Majątkowego wartościach, 
planowanych do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność Powiatu, 
położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej [obręb nr 4, dz., nr: 314, 
307/23, 308/44, 308/45]. 
Zabierając głos w tym punkcie Dyrektor Stefan Goryczka przedstawił wartości 
rynkowe powyższych nieruchomości ustalonych przez rzeczoznawcę 
majątkowego.   
Działka  numer  314 wartość 780 000,00 zł, działka nr 307/23 wartość 
102 000,00 zł., działka nr 308/44  wartość 1  776 000,00  zł. (zarząd powiatu 
podniósł cenę za m2 do kwoty 70 zł.) oraz działka  nr 308/45 wartość 364 000,00 
zł (zarząd powiatu podniósł cenę za m2 do kwoty 90 zł . ) 
 
Ad. 11 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydzierżawienia, stanowiącej 
własność Powiatu Rawskiego, nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej 



przy ul. Reymonta, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 4 
jako działka nr 308/19 o powierzchni 0.8514 ha. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydzierżawienie powyższej nieruchomości, 
ponadto polecił Wydziałowi Geodezji dokonać wyceny przedmiotowej 
nieruchomości w celu ustalenia wartości  czynszu dzierżawnego. 
 
Ad. 12 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydzierżawienia, stanowiącej 
własność Powiatu Rawskiego, nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej 
przy ul. Opoczyńskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 5 
jako działki nr 3/22, 3/25, 3/16 o  łącznej pow. 3,5398 ha.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydzierżawienie powyżej wskazanych działek 
na okres 3 miesięcy, ponadto polecił Wydziałowi Geodezji dokonać wyceny 
przedmiotowej nieruchomości w celu ustalenia wartości  czynszu dzierżawnego. 
 
Ad. 13 Uchwała w sprawie zmiany budżetu. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. 
Uchwała Nr 428/2018 stanowi złącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 14 Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2018 rok. Uchwała Nr 429/2018 stanowi złącznik nr 3 
do protokołu.  
Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął informację o przebiegu 
wykonania budżetu za 2017 rok, 
- informację o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2017 – 2039 za 2017 rok, 
- informację o dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek 
organizacyjnych Powiatu Rawskiego z tytułu należności pieniężnych o 
charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym, do których nie stosuje się 
ustawy -  Ordynacja podatkowa, udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych 
należności w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, 
- informację o przebiegu wykonania planów finansowych SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej za 
2017 rok. 
- informację o stanie mienia Powiatu Rawskiego 2017 r. 
 
Ad. 15 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 30.03.2018 
roku godzina 1000 oraz termin Sesji Rady Powiatu Rawskiego na dzień 
10.04.2018 roku godzina 1000. 
 
Ad. 16 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 



i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1450 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu. 
 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 
Sporządził: Kinga Kacprzak 
 
 

Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Jacek  Otulak           Wicestarosta  ............................................. 
 
Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 


	Zarząd Powiatu:

