
P R O T O K Ó Ł NR 193/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 05 czerwca 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, Halina Bartkowicz-  Błażejewska -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, 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. Informacja z rocznej działalności PCPR  oraz informacja z realizacji zadań z 
zakresu systemu pieczy zastępczej za 2017 r. oraz wykaz potrzeb. 
3. Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie rawskim za 2017 rok. 
4. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej 0,4 kV w działce nr ew. 
175/3 w obrębie Sadkowice, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 
4122E Biała Rawska – (Nowe Miasto).  
5. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej 0,4 kV w działce nr ew. 
41 w obrębie Celinów, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4123E 
Cielądz-Józefów.  
6. Aktualizacja pełnomocnictwa dla Pana Andrzeja Romańczuka Dyrektora ZSP 
w Rawie Mazowieckiej – dotycząca realizowanego projektu w ramach 
programu Erasmus+. 
7. Wnioski Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych tj.  Pana Andrzeja 
Romańczuka, Arkadiusza Woszczyka, Jolanty Popłońskiej, Radosława 
Kaźmierczaka, Pawła Malika i Agaty Malik o zwiększenie środków 
finansowych szkoły na zatrudnienie Inspektora Ochrony Danych Osobowych,  
bądź wyznaczenia takiej osoby. 
8. Informacja dotycząca odpowiedzi na zalecenia pokontrolne w AMG Centrum 
Medyczne Sp. z o.o. Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 
 
 



9. Informacja o konieczności  wykonania mapy d/c prawnych dla nieruchomości 
zajętych pod drogę, położonych w obrębie Żydomice, gm. Rawa Mazowiecka, 
w celu regulacji stanu prawnego drogi powiatowej Nr 4111 E. 
10. Informacja o wynikach postępowania  w sprawie zlecenia wykonania 
operatu szacunkowego, d/c ustalenia wartości, stanowiącej własność Powiatu 
Rawskiego, nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Kolejowej (dz. nr 299/1, obr. nr 1)  w związku z planowanym zbyciem tej 
nieruchomości.    
11. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w 
budżecie powiatu  oraz projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w  sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na                        
lata 2018 – 2039.                                
12. Porządek Sesji Rady Powiatu Rawskiego w dniu 15.06.2018 r. 
13. Sprawy różne.                                                                                                             

     14. Zamknięcie posiedzenia. 
 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Informacja z rocznej działalności PCPR  oraz informacja z realizacji 
zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2017 r. oraz wykaz potrzeb. 
Zabierając głos w tym punkcie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie przedstawiła informację z rocznej działalności PCPR oraz informację 
dotyczącą realizacji zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2017 rok i 
wykaz potrzeb. Ponadto przedstawiła również informacje z zawartych 
porozumień i umów w sprawie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych i 
placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz do ponoszenia wydatków na 
ich utrzymanie.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją. 
 
Ad. 3 Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie rawskim za 2017 rok. 
Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie przedstawiła materiał dotyczący  Oceny Zasobów Pomocy 
Społecznej w Powiecie Rawskim za 2017 rok. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym materiałem, który będzie  
stanowił punkt na Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  
 
Ad. 4 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej 0,4 kV w działce nr 
ew. 175/3 w obrębie Sadkowice, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 
4122E Biała Rawska – (Nowe Miasto).  
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizacji projektowanego przyłącza 
kablowego. 



 
Ad. 5 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej 0,4 kV w działce nr 
ew. 41 w obrębie Celinów, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4123E 
Cielądz - Józefów. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił przedmiotową lokalizację przebiegu 
projektowanej linii kablowej pod warunkiem wykonania jej metodą przecisku 
sterowanego.  
 
Ad. 6 Aktualizacja pełnomocnictwa dla Pana Andrzeja Romańczuka Dyrektora 
ZSP w Rawie Mazowieckiej – dotycząca realizowanego projektu w ramach 
programu Erasmus+. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na aktualizację pełnomocnictwa dla Dyrektora 
Pana Andrzeja Romańczuka w związku z realizacją projektu w ramach 
programu Erasmus+. 
 
Ad. 7 Wnioski Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych tj.  Pana Andrzeja 
Romańczuka, Arkadiusza Woszczyka, Jolanty Popłońskiej, Radosława 
Kaźmierczaka, Pawła Malika i Agaty Malik o zwiększenie środków 
finansowych szkoły na zatrudnienie Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 
bądź wyznaczenia takiej osoby. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowymi wnioskami.  
 
Ad. 8 Informacja dotycząca odpowiedzi na zalecenia pokontrolne w AMG 
Centrum Medyczne Sp. z o.o. Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 
W tym punkcie Pan Andrzej Latek - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 
przedstawił informacje w przedmiotowej sprawie.  
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.    
Zabierając głos w tym punkcie Starosta Matysiak poinformował ,iż od dnia 4 
czerwca br. oddział pediatryczny wznowił swą działalność.  
 
Ad. 9 Informacja o konieczności  wykonania mapy d/c prawnych dla 
nieruchomości zajętych pod drogę, położonych w obrębie Żydomice, gm. Rawa 
Mazowiecka, w celu regulacji stanu prawnego drogi powiatowej Nr 4111 E. 
Zarząd Powiatu polecił Wydziałowi Geodezji dokonać oszacowania kosztów 
wykonania tego zadania i przedstawienie na jednym z kolejnych posiedzeń 
zarządu.   
 
Ad. 10 Informacja o wynikach postępowania  w sprawie zlecenia wykonania 
operatu szacunkowego, d/c ustalenia wartości, stanowiącej własność Powiatu 
Rawskiego, nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Kolejowej (dz. nr 299/1, obr. nr 1)  w związku z planowanym zbyciem tej 
nieruchomości.                                  



Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację (przedstawioną przez Pana 
Stefana Goryczkę – dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami) o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
operatu szacunkowego, d/c ustalenia wartości, stanowiącej własność Powiatu 
Rawskiego, nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Kolejowej (dz. nr 299/1, obr. nr 1)  w związku z planowanym zbyciem tej 
nieruchomości – w trybie zapytania o cenę, operat wykona rzeczoznawca 
majątkowy pan Tadeusz Kryjan (tańsza oferta). 
 
 Ad. 11  Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian 
w budżecie powiatu, oraz projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w  sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na                        
lata 2018 – 2039.  
Pani  Monika Frankowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówił projekty 
uchwał  w powyższej kwestii.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowane projekty uchwał.                            
                           
Ad. 12 Porządek Sesji Rady Powiatu Rawskiego w dniu 15.06.2018 r. 
W tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił 
propozycje porządku XXXVIII Sesji Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie 
się w dniu 15 czerwca 2018 roku o godzinie 900: 
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z 
budżetu powiatu dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz 
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; 

-Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej; 
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej za 2017 rok; 

- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu; 
- Ocena zasobów pomocy społecznej; 
- Informacja z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Rawie Mazowieckiej oraz informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu 
systemu pieczy zastępczej za 2017 rok i wykaz potrzeb; 
- Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Rawskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność   pożytku publicznego; 
- Sprawozdanie z działalności bibliotek samorządowych powiatu rawskiego za 
2017 rok; 



Zarząd Powiatu zatwierdził przedstawiony porządek XXXVIII Sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 13 Sprawy różne. 
W  sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu wstępnie na dzień 
07.06.2018 roku po Sesji Rady Powiatu Rawskiego, oraz Sesji Rady Powiatu 
Rawskiego na dzień 15.06.2018 roku godzina 900. 
 
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 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:

