
P R O T O K Ó Ł NR 195/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 12 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,  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, 
Anna Solecka – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.                                                                                                                   

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1.Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na prowadzenie 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza energetycznego 
(kablowego) w działce nr ew. 115 w obrębie Franopol, stanowiącej pas drogowy 
drogi powiatowej nr 4104E Biała Rawska – Babsk do działki nr ew. 7/2 w 
obrębie Franopol. 
4. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac archeologicznych w związku z 
budową sieci gazowej. 
5. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli sposobu wykonania zaleceń 
dotyczących dostosowania pomieszczeń Szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej do wymogów Rozporządzenia. 
6. Informacja dotycząca odpowiedzi Gminy Biała Rawska na złożoną przez 
Zarząd Powiatu ofertę nabycia do zasobu Gminy, nieruchomości położonej w 
Białej Rawskiej, oznaczonej nr 523/4 p pow. 0,1054 ha .  
7. Informacja dot. Wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Rawskiego,  przeznaczonych  do sprzedaży oraz podjęcie Uchwały w sprawie 
przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Rawie Mazowieckiej 
przy ul. Opoczyńskiej i Targowej. 
8. Informacja o wynikach kolejnego przetargu na modernizację ewidencji 
gruntów i budynków obrębu Sadkowice gmina Sadkowice. 
9. Uchwała w sprawie układu wykonawczego do zmiany budżetu powiatu. 
10. Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu. 



11. Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego. 
12. Sprawy różne.                                                                                                             

     13. Zamknięcie posiedzenia. 
 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Zatwierdzenie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na prowadzenie 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
Zarząd Powiatu zatwierdził ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 
wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających 
na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizowanego w 
formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze środków z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 8.000 zł. 
 
Ad. 3 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza energetycznego 
(kablowego) w działce nr ew. 115 w obrębie Franopol, stanowiącej pas drogowy 
drogi powiatowej nr 4104E Biała Rawska – Babsk do działki nr ew. 7/2 w 
obrębie Franopol. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodni przedmiotową lokalizację pod warunkiem 
wykonania jej w przeciwskarpie rowu.   
 
Ad. 4 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac archeologicznych w związku z 
budową sieci gazowej. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę SIME Polska Sp. z o.o. na prowadzenie prac 
archeologicznych w związku z budową sieci gazowej na terenie działki nr 
ewidencyjny 268/6 obręb Konopnica oraz działki nr ewidencyjny 404/2 obręb 
Kaleń.  
 
Ad. 5 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli sposobu wykonania zaleceń 
dotyczących dostosowania pomieszczeń Szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej do wymogów Rozporządzenia. 
Zarząd Powiatu upoważnił Panią Urszulę Przerwa – Kierownika Oddziału 
Zdrowia i Spraw Obywatelskich, Pana Andrzeja Latka - Dyrektora Wydziału 
Polityki Społecznej ora Pana Leszka Przybyła – Z-cę Dyrektora Wydziału 
Infrastruktury do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.  
 
Ad. 6 Informacja dotycząca odpowiedzi Gminy Biała Rawska na złożoną przez 
Zarząd Powiatu ofertę nabycia do zasobu Gminy, nieruchomości położonej w 
Białej Rawskiej, oznaczonej nr 523/4 p pow. 0,1054 ha .  



Zabierając głos w tym punkcie Dyrektor Stefan Goryczka poinformował ,iż 
Gmina Biała Rawska jest zainteresowana przejęciem powyższej nieruchomości 
w formie darowizny. 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości i analizy przedstawioną informację.    
 
Ad. 7 Informacja dot. Wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Rawskiego,  przeznaczonych  do sprzedaży oraz podjęcie Uchwały w sprawie 
przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Rawie Mazowieckiej 
przy ul. Opoczyńskiej i Targowej. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości do 
zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Uchwała nr 454/2018 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 8 Informacja o wynikach kolejnego przetargu na modernizację ewidencji 
gruntów i budynków obrębu Sadkowice gmina Sadkowice. 
Dyrektor Stefan Goryczka poinformował, iż na zadanie pn. „Modernizacja 
ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Sadkowice_0024, gmina 
Sadkowice_101306_2, powiat rawski_1013, województwo łódzkie_10”, 
wpłynęła 1 oferta. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania kwotę 
brutto 210 000,00 zł. Natomiast złożona oferta z ceną za kwotę  359 775,00 
złotych brutto przewyższa kwotę przeznaczonych środków na sfinansowanie 
zadania. W związku z tym ,iż zamawiający nie posiada środków na zwiększenie 
kwoty sfinansowania zadania, postanowiono unieważnić  postępowanie. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
 
Ad. 9 Uchwała w sprawie układu wykonawczego do zmiany budżetu powiatu. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2018 rok. Uchwała Nr 451/2018 stanowi złącznik nr 3 
do protokołu.  
 
Ad. 10 Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu. 
Zarząd Powiatu Rawskiego podjął uchwałę Nr 452/2018  
w sprawie zmiany budżetu powiatu, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 11 Uchwała w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2018 rok.  
Zarząd Powiatu Rawskiego podjął uchwałę Nr 453/2018  
w sprawie zmiany planu finansowego, która stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
 
 
Ad. 12 Sprawy różne. 



Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował  o 
zaproszeniu na obchody 100 - lecia OSP w Sierzchowach w dniu 24.06.br.   
Również w  sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu  na dzień 
15.06.2018 roku po Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  
 
Ad. 13 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:

