
P R O T O K Ó Ł NR 185/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 10 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, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Małgorzata Killman – 
Dyrektor Wydziału Infrastruktury,  Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego nN w działce 
nr ew. 61  w obrębie Kłopoczyn, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 
4131E Olszowa Wola - Kłopoczyn, do działki nr Ew. 58 w obrębie Nowy 
Kłopoczyn, stanowiącej własność Górecki Jakub zm. Nowy Kłopoczyn 21.  
4. Umowa na korzystanie z nieruchomości Powiatu Rawskiego działka nr ew. 
134 w obrębie 8 Rawa Mazowiecka (kolej wąskotorowa), w celu budowy 
przyłącza światłowodowego TMPL do budynku przy ul. 1 Maja 1A w Rawie 
Mazowieckiej (m.in. siedziba PUP). 
5. Umieszczenie tymczasowe kabla energetycznego w pasie  drogowym 
Józefów – Chodnów. 
6. Zatwierdzenie wyniku zapytania ofertowego podziału działki Nr 3/21 w 
Rawie Maz. 
7. Informacja  w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego działki nr 3/22, 3/25, 
3/16 o  łącznej pow. 3,5398 ha. położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Opoczyńskiej.  
8. Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu na „Modernizacja ewidencji 
gruntów i budynków dla obrębów Sadkowice_0024, Turobowice_0029 gminy 
Sadkowice_101306_2, powiat rawski_1013, województwo łódzkie_10”. 
9. Wyrażenie zgody Dyrektorowi ZPS  na uczestnictwo w programie „Aktywna 
tablica”.  
10. Powołanie komisji do rozstrzygnięcia konkursu na „Radosne święto” 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego i w 
sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2018 rok.  
13.  Sprawy różne.                                                                                                             
14. Zamknięcie posiedzenia. 



 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 900 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. Protokół 
został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również uwag nie 
zgłoszono. 
 
Ad. 3 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego nN w 
działce nr ew. 61  w obrębie Kłopoczyn, stanowiącej pas drogowy drogi 
powiatowej nr 4131E Olszowa Wola - Kłopoczyn, do działki nr Ew. 58 w 
obrębie Nowy Kłopoczyn, stanowiącej własność Górecki Jakub zm. Nowy 
Kłopoczyn 21.  
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z powyższym punktem nie uzgodnił 
przedmiotowej lokalizacji.  
 
Ad. 4 Umowa na korzystanie z nieruchomości Powiatu Rawskiego działka nr 
ew. 134 w obrębie 8 Rawa Mazowiecka (kolej wąskotorowa), w celu budowy 
przyłącza światłowodowego TMPL do budynku przy ul. 1 Maja 1A w Rawie 
Mazowieckiej (m.in. siedziba PUP). 
Zarząd Powiatu zaproponował aby koszty wykonania operatu szacunkowego 
poniósł wnioskodawca. 
 
Ad. 5 Umieszczenie tymczasowe kabla energetycznego w pasie  drogowym 
Józefów – Chodnów. 
Zarząd Powiatu wyrazi zgodę po warunkiem przedłożenia atestów 
bezpieczeństwa.  
 
Ad. 6 Zatwierdzenie wyniku zapytania ofertowego podziału działki Nr 3/21 w 
Rawie Mazowieckiej. 
Informację przedstawił Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami który poinformował ,iż  w wyniku 
przeprowadzonego postępowania ofertowego podziału działki Nr 3/21 w Rawie 
Mazowieckiej,  podział wykona Pan Marek Klugiewicz za kwotę 3300 zł. brutto 
z terminem wykonania usługi do dnia 15.06.2018 roku.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór powyższej oferty.   
 
 
Ad. 7 Informacja  w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego działki nr 3/16, 
3/22, 3/25, o  łącznej pow. 3,5398 ha. położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Opoczyńskiej.  



Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację (przedstawioną przez Pana 
Stefana Goryczkę – dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami) o wysokości czynszu dzierżawnego działki nr 3/16, 3/22, 
3/25, o  łącznej pow. 3,5398 ha. położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Opoczyńskiej. Rzeczoznawca majątkowy określił wysokość czynszu 
dzierżawnego za okres 3 miesięcy (płatnego z góry) jako kwotę  11.946,84 zł 
netto +VAT.  
 
Ad. 8 Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu na „Modernizacja ewidencji 
gruntów i budynków dla obrębów Sadkowice_0024, Turobowice_0029 gminy 
Sadkowice_101306_2, powiat rawski_1013, województwo łódzkie_10”. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury przetargowej.  
 
Ad. 9 Wyrażenie zgody Dyrektorowi ZPS w Rawie Mazowieckiej  na 
uczestnictwo w programie „Aktywna tablica”.  
Zarząd Powiatu Rawskiego wyraził zgodę Dyrektorowi Zespołu Placówek 
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, na udział placówki w rządowym 
programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 
2017 – 2019 pn. „Aktywna tablica”.  
 
Ad. 10 Powołanie komisji do rozstrzygnięcia konkursu na „Radosne święto”. 
Zarząd Powiatu zgodnie z powyższym zaproponował Pana Jarosława 
Kobierskiego – Przewodniczącego Komisji, Pana Tadeusza Damaza – Członka 
Komisji i Pana Sławomira Stefaniaka – Sekretarza Komisji.   
 
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego i 
w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 
rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 434/2018 w sprawie zmian w budżecie na 
2018 rok i Nr 435/2018 w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2018 rok. Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik nr  
2 i 3 do protokołu.  
W tym punkcie o godzinie 950 Przewodniczący Zarządu zakończył pierwszą 
cześć posiedzenia zarządu i ogłosił przerwę informując iż zarząd wznowi 
posiedzenie po zakończeniu Sesji Rady Powiatu Rawskiego.    
 
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2018 rok. 
O godzinie 1300 Zarząd Powiatu wznowił swe obrady i podjął uchwałę w 
powyższej kwestii. Uchwała Nr 433/2018 stanowi złącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu.   
 



Ad. 13 Sprawy różne.  
W sprawach różnych Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął główne tezy                     
informacji jaka zostanie umieszczona na stronie Starostwa Powiatowego w 
Rawie Mazowieckiej, w związku z odbytą XXXVI Sesją Rady Powiatu 
Rawskiego. Przedmiotowa informacja stanowi złącznik nr 5 do protokołu.  
Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 
17.04.2018 roku godzina 1400.  
 
Ad. 14 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 140 0 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:

