
P R O T O K Ó Ł NR 190/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 15 maja 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: Maria Charążka – Przewodnicząca 
Rady Powiatu,  Monika Frankowska – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – 
Sekretarz Powiatu,  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. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla publicznych i niepublicznych 
jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania. 
3. Rozpatrzenie wniosku dyrektora LO im Marii Skłodowskiej Curie w Rawie 
Mazowieckiej o wyrażenie zgody na utworzenie oddziału o profilu policyjnym.  
4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu. 
5. Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego. 
6. Informacja nt. wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, położonej  w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Reymonta (obr. 4, dz. nr 308/19)  wynikająca z opinii 
rzeczoznawcy majątkowego.  
7. Informacja nt. zlecenia wykonania operatów szacunkowych d/c aktualizacji 
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, 
położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Solidarności (garaże + dojazdy). 
8. Informacja o wynikach postępowania  w sprawie zlecenia wykonania 
operatów szacunkowych, w celu ustalenia wartości stanowiących własność 
Powiatu Rawskiego lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi oraz udziałem w prawie własności gruntu, poł. w Rawie 
Mazowieckiej przy   ul. Reymonta na działce nr 308/13.                                 

     9 . Sprawy różne.                                                                                                             
     10. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 



 
Ad. 2 Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla publicznych i niepublicznych 
jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania. 
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił i 
omówił projekt uchwały w powyższej kwestii. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt Uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego.  
 
Ad. 3 Rozpatrzenie wniosku dyrektora LO im Marii Skłodowskiej Curie w 
Rawie Mazowieckiej o wyrażenie zgody na utworzenie oddziału o profilu 
policyjnym.  
Zarząd Powiatu w tym punkcie wyraził zgodę na utworzenie oddziału o profilu 
policyjnym w LO w Rawie Mazowieckiej. 
 
Ad. 4 Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu. 
Zabierając głos w tym punkcie Pani Monika Frankowska – Skarbnik Powiatu 
przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 
rok. Po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem, Zarząd Powiatu 
jednogłośnie podjął Uchwałę nr 444/2018, która stanowi złącznik nr 2 do 
protokołu.  
 
Ad. 5 Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2018 roku. Przedmiotowa Uchwała Nr 445/2018 stanowi 
złącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
  
Ad. 6 Informacja nt. wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, położonej  w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Reymonta (obr. 4, dz. nr 308/19)  wynikająca z opinii 
rzeczoznawcy majątkowego.  
W tym punkcie Dyrektor Goryczka poinformował, iż biegły wyszacował 
wysokość czynszu dzierżawnego działki nr 308/19 położonej przy ul. Reymonta 
w Rawie Mazowieckiej jako kwotę 2,50 zł. netto za 1 m2 co daje łączną kwotę 
roczną  21.285 zł. netto.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wysokość powyższego czynszu dzierżawnego. 
Ponadto zobowiązał potencjalnego dzierżawcę do postawienia solidnego płotu 
odgradzającego działkę dzierżawcy od sąsiadującej nieruchomości.  
 
Ad. 7 Informacja nt. zlecenia wykonania operatów szacunkowych d/c 
aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu 



Państwa, położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Solidarności (garaże + 
dojazdy). 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym.  
  
Ad. 8 Informacja o wynikach postępowania  w sprawie zlecenia wykonania 
operatów szacunkowych, w celu ustalenia wartości stanowiących własność 
Powiatu Rawskiego lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi oraz udziałem w prawie własności gruntu, poł. w Rawie 
Mazowieckiej przy   ul. Reymonta na działce nr 308/13.   
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 stanowiących własność 
Powiatu Rawskiego lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi oraz udziałem w prawie własności gruntu, poł. w Rawie 
Mazowieckiej przy   ul. Reymonta na działce nr 308/13   – w trybie zapytania o 
cenę operaty wykona rzeczoznawca majątkowy pan Tadeusz Kryjan (tańsza 
oferta). 
Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu zatwierdził wykaz nieruchomości (tj. 
działek nr: 3/16, 3/22, 3/23, 3/25) Powiatu Rawskiego położonych w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Opoczyńskiej przeznaczonych do sprzedaży w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego  
                               
Ad. 9 Sprawy różne. 
W  sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 21.05.2018 
roku godzina 1100 oraz kolejnego na dzień 05.06.2018 roku godzina 1400. 
 
Ad. 10 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1530 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  ........................................... 
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