
P R O T O K Ó Ł NR 1/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 27 listopada 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,  Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Sylwia 
Stangreciak – Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Stefan Goryczka – 
Dyrektor Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci oświetlenia ulicznego 0,4 kV w   
działce nr ew. 164   w obrębie Komorów,  stanowiącej pas drogi powiatowej nr 
4117E Ossowice- Komorów-Kaleń.  
4. Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany 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. 
5. Przedstawienie treści pisma AMG Centrum Medyczne w sprawie przesłanego 
wcześniej wezwania do zapłaty. 
6. Informacja  dot. nierealizowania postanowień umowy dzierżawy (brak opłat z 
tytułu dzierżawy) działki stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, poł. w 
Rawie Mazowieckiej, przy ul. Reymonta [obr.4, nr 308/19]. 
7. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatu 
szacunkowego ustalającego  wartość szacunkową nieruchomości Skarbu 
Państwa, położoną  w Konopnicy, gm. Rawa Mazowiecka, stanowiącej  pas 
drogi powiatowej (dz. nr: 510/3, 510/5, 510/7, 510/8) dla potrzeb regulacji stanu 
prawnego w/w działek na rzecz Powiatu Rawskiego.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu, oraz w sprawie 
zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok.  
9.  Podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia upoważnienia.  
10. Zatwierdzenie wyboru organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Rawskiej. 
11. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie Rocznego 
programu współpracy powiatu rawskiego z  organizacjami pozarządowymi na 
2019 rok.  
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 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 projektowanej sieci oświetlenia ulicznego 0,4 kV 
w   działce nr ew. 164   w obrębie Komorów,  stanowiącej pas drogi powiatowej 
nr 4117E Ossowice- Komorów-Kaleń. Inwestor - Gmina Cielądz.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uzgodnienie przedmiotowej lokalizacji 
projektowanej sieci oświetlenia ulicznego.  
 
Ad. 4 Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany 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. 
Materiał w tym zakresie przedstawiła i omówiła Pani Sylwia Stangreciak – Z-ca 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, po zapoznaniu się z 
tematem Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego 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 realizacje tych zadań w 2018 roku. 

Ad. 5 Przedstawienie treści pisma AMG Centrum Medyczne w sprawie 
przesłanego wcześniej wezwania do zapłaty. 
Zabierając głos w tym punkcie Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej przedstawił treść pisma w przedmiotowej sprawie.  
Zarząd Powiatu zapoznał się i zaakceptował treść wystąpienia do AMG 
Centrum Medyczne.  
 
Ad. 6 Informacja  dot. nierealizowania postanowień umowy dzierżawy (brak 
opłat z tytułu dzierżawy) działki stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, poł. 
w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Reymonta [obr.4, nr 308/19]. 
Realizując przyjęty porządek obrad Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił informację w 
powyższej kwestii.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
 
 



Ad. 7 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
operatu szacunkowego ustalającego  wartość szacunkową nieruchomości Skarbu 
Państwa, położoną  w Konopnicy, gm. Rawa Mazowiecka, stanowiącej  pas 
drogi powiatowej (dz. nr: 510/3, 510/5, 510/7, 510/8) dla potrzeb regulacji stanu 
prawnego w/w działek na rzecz Powiatu Rawskiego.  
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 w celu ustalenia wartości  nieruchomości Skarbu 
Państwa, poł. w  Konopnicy, gm. Rawa Mazowiecka, stanowiącej  pas drogi 
powiatowej (dz. nr: 510/3, 510/5, 510/7, 510/8) dla potrzeb regulacji stanu 
prawnego w/w działek na rzecz Powiatu Rawskiego -  w trybie zapytania o cenę 
operat wykona rzeczoznawca majątkowy pani Barbara Bartosiewicz za kwotę 
1000,00 zł. brutto w terminie 2 tygodni od zawarcia umowy.  
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu, oraz w sprawie 
zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok.  
Zabierając głos w tym punkcie Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu 
przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. 
Po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem, Zarząd Powiatu jednogłośnie 
podjął Uchwałę nr 2/2018, która stanowi złącznik nr 2 do protokołu. Kolejno w 
tym punkcie Pan Skarbnik przedstawił projekty uchwał w sprawie zmiany 
planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok. Ustala się plany 
finansowe do Uchwały Rady Powiatu Rawskiego Nr I/7/2018 z dnia 20 
listopada 2018 roku oraz plany finansowe do Uchwały Zarządu Powiatu 
Rawskiego Nr 2/2018.  
Zarząd Powiatu również podjął uchwały w powyższej kwestii. Uchwała nr 
1/2018 i nr 3/2018  stanowią załącznik nr 3 i 4 do niniejszego protokołu.                                                                                                                           
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia upoważnienia. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie cofnięcia upoważnienia   
dla Pana Leszka Przybyła Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury. 
Uchwała  nr 4/2018 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Ad. 10 Zatwierdzenie wyboru organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Rawskiej. 
Zabierając głos w tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu    
przedstawił informacje z rozstrzygnięcia konkursu na powierzenie realizacji 
zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej w Białej Rawskiej w 2019 rok. Komisja konkursowa w oparciu 
o przyjęte kryteria wybrała ofertę Fundacji „OBUDŹMY NADZIEJĘ” 96-200 
Rawa Mazowiecka ul. Solidarności 2A jako najkorzystniejszą.                                             
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik konkursu.   
 
 



Ad. 11 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
Rocznego programu współpracy powiatu rawskiego z organizacjami 
pozarządowymi na 2019 rok. 
Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie Rocznego 
programu współpracy powiatu rawskiego z organizacjami pozarządowymi na 
2019 rok. 
Ponadto zabierając głos w tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak poinformował o 
ukonstytuowaniu się Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego i   
złożonym przez nią wniosku w wysokości 6000 zł na najlepszą inicjatywę 
samorządową w 2018 roku, zorganizowaną przez organizacje pozarządowe na 
terenie powiatu rawskiego oraz o ujęcie go w  Rocznym programie współpracy 
powiatu rawskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.  
 
Ad. 12 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 28.11.2018 
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 1630 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu. 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

 
Sporządził: Kinga Kacprzak 
 
 

Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Jacek Otulak          Wicestarosta            ............................................. 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu   ............................................. 
 
Henryk Majewski                 Członek Zarządu            .............................................. 
 
Grzegorz Stefaniak    Członek Zarządu   ............................................. 
 
 


	Zarząd Powiatu:

