
P R O T O K Ó Ł NR 184/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 03 kwietnia 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, Bożena Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu,  Leszek Przybył –                
Z-ca  Dyrektora Wydziału Infrastruktury, 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 jednego z  poprzednich posiedzeń Zarządu. 
3. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie rawskim w 2017 
roku. 
4. Plan dochodów i wydatków kwot z tytułu wpłat z oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową. 
5. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza energetycznego n.n w 
pasie drogi powiatowej 4153E ( działka nr 1188) do działki nr 1120/1 – w 
obrębie Księża Wola gm. Rawa Mazowiecka. 
6. Zatwierdzenie postępowania na zarządzanie projektem pt. Adaptacja, 
przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu 
dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do 
rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w ZSCEZiU . 
7. Informacja w sprawie wycofania wniosku przez P.Alawieh w sprawie zakupu 
części działki nr 549/3 położonej w obr. 4  Miasta Rawa Mazowiecka przy ul. 
Zwolińskiego.  
8. Informacja o wynikach postępowania  w sprawie zlecenia wykonania 
operatów szacunkowych, w celu ustalenia wartości  czynszu dzierżawnego dla 
nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Rawskiego, poł. w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Reymonta, działka nr 308/19 i przy ul. Opoczyńskiej dz. 
nr  3/22, 3/25 i 3/16.  
9. Sytuacja finansowa powiatu. 
10. Informacja Starosty Rawskiego w sprawie wydania opinii kandydata na 
stanowisko Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej. 
11. Przedstawienie kandydatki na Skarbnika Powiatu.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.  



13. Przyjęcie porządku XXXVI Sesji Rady Powiatu Rawskiego.   
     14. Sprawy różne.                                                                                                             
     15. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z jednego z  poprzednich posiedzeń Zarządu. 
Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. Protokół 
został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również uwag nie 
zgłoszono. 
 
Ad. 3 Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie rawskim w 
2017 roku. 
O przedstawienie informacji poproszono Panią  Bożenę Woźniak – Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej. Po zreferowaniu 
zagadnienia, Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację. Informacja ta będzie 
również  stanowić punkt na najbliższej Sesji Rady Powiatu Rawskiego.   
 
Ad. 4 Plan dochodów i wydatków kwot z tytułu wpłat z oświadczeń o 
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę 
sezonową. 
Zarząd Powiatu podjął decyzje o zwiększenie Powiatowemu Urzędowi Pracy w 
Rawie Mazowieckiej,  planu wydatków budżetowych na 2018 rok  o kwotę 
18.090,00 zł.  
 
Ad. 5 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza energetycznego n.n w 
pasie drogi powiatowej 4153E ( działka nr 1188) do działki nr 1120/1 – w 
obrębie Księża Wola gm. Rawa Mazowiecka. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizacje projektowanej linii 
energetycznej. 
 
Ad. 6 Zatwierdzenie postępowania na zarządzanie projektem pt. Adaptacja, 
przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu 
dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do 
rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół - Centrum 
Edukacji Zawodowej  i Ustawicznej  im. Mikołaja Kopernika  w Rawie 
Mazowieckiej.  
W wyniku zapytania ofertowego najkorzystniejszą ofertę cenową  przedstawiła 
Agata Lipska ul. Feliksów 27, 96-100 Skierniewice, w cenie ofertowej               
18000,00 zł  brutto. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik powyższej oferty.  



 
 
Ad. 7  Informacja w sprawie wycofania wniosku przez P.Alawieh w sprawie 
zakupu części działki nr 549/3 położonej w obr. 4  Miasta Rawa Mazowiecka 
przy ul. Zwolińskiego.  
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną w tym punkcie 
informację.  
 
Ad. 8 Informacja o wynikach postępowania  w sprawie zlecenia wykonania 
operatów szacunkowych, w celu ustalenia wartości  czynszu dzierżawnego dla 
nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Rawskiego, poł. w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Reymonta, działka nr 308/19 i przy ul. Opoczyńskiej                   
działka nr  3/22, 3/25 i 3/16.  
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację (przedstawioną przez Pana 
Stefana Goryczkę – dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami) o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
operatów szacunkowych, w celu ustalenia wartości  czynszu dzierżawnego dla 
nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Rawskiego, poł. w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Reymonta, działka nr 308/19 i przy ul. Opoczyńskiej                   
działka nr  3/22, 3/25 i 3/16 - w trybie zapytania o cenę operaty wykona 
rzeczoznawca majątkowy pan Tadeusz Kryjan. 
 
Ad. 9 Sytuacja finansowa powiatu. 
W tym punkcie Pan Skarbnik Marzena Pakuła przedłożyła informacje o sytuacji 
finansowej powiatu.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym materiałem. 
Ponadto w tym punkcie Pani Skarbnik – Marzena Pakuła przedstawiła i 
omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w 
budżecie powiatu.   
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 10 Informacja Starosty Rawskiego w sprawie wydania opinii  kandydata na 
stanowisko Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej. 
W tym punkcie Pan Starosta Matysiak poinformował, iż zaakceptował 
kandydaturę bryg. mgr inż. Marcina Szymańskiego na stanowisko Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Wyraził 
przekonanie, że bryg. mgr inż. Marcin Szymański, obecnie Zastępca 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej, 
w sposób właściwy wypełni powierzone mu obowiązki przyczyniając się tym 
samym do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu rawskiego. 
 
 
 



Ad. 11 Przedstawienie kandydatki na Skarbnika Powiatu. 
Zabierając również  głos w tym punkcie Pan Starosta Matysiak przedstawił 
członkom Zarządu, Panią Monikę Frankowską kandydatkę na Skarbnika 
Powiatu  która wygrała nabór na to stanowisko.  
 
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 432/2018, w powyższej 
kwestii. Uchwała stanowi złącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 13 Przyjęcie porządku XXXVI Sesji Rady Powiatu Rawskiego.   
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił porządek XXXVI 
Sesji Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się 10 kwietnia 2018 roku o 
godzinie 1000: 
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego; 
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu na lata 2018-39; 
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną 
wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego 
doposażenie; 
- Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją                     
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2018 r.; 
- Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 
- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu; 
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu; 
- Ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie 
rawskim za 2017 rok; 
-Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie rawskim w 2017 r. 
Zarząd Powiatu przyjął przestawiony powyżej porządek XXXVI Sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 14 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 10.04.2018 
roku godzina 900.  
 
Ad. 15 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1600 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:

