
P R O T O K Ó Ł Nr 215/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 27 września 2018 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach udział brali: pani Maria Charążka  
–Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego, pan Sławomir Stefaniak  
– Sekretarz Powiatu, pani Małgorzata Killman – dyrektor Wydziału 
Infrastruktury i pan Stefan Goryczka – dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami. 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Wyrażenie zgody na ogłoszenie postępowania na zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych w sezonie 2018/2019 . 
3. Rozpatrzenie wniosku na ustanowienie służebności przesyłu w pasie 
kolejowym kolei wąskotorowej – działka nr 463 w obrębie Wysokienice,  
gm. Głuchów. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji  do rozpatrzenia wniosków  
w sprawie przyznania nagrody Starosty Rawskiego – na DEN. 
5. Ustalenie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół na okres 
wrzesień 2018 - luty 2019. 
6. Ustalenie wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczyciela - doradcy 
metodycznego. 
7. Rozpatrzenie prośby mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej przy  
ul. Reymonta 27 w sprawie wód opadowych. 
8. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Nowe Życie o wsparcie finansowe 
działalności - prowadzenie testów w kierunku depresji u młodzieży szkolnej na 
terenie powiatu. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności w wysokości 600 zł z 
odsetkami od firmy MAG-MED z Jeleniej Góry.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego. 
12. Przyjęcie informacji w sprawie wyników przetargu nieograniczonego  
na sprzedaż nieruchomości (dz.nr 307/18, 307/19, 307/20, 307/21) stanowiącej 
własność Powiatu Rawskiego, położonej w Rawie Mazowieckiej przy  
ul. Targowej.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności  
działki nr 3/45 położonej w Rawie Mazowieckiej obręb 5 przy ul. Opoczyńskiej. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa użytkowania 
wieczystego oraz prawa własności naniesień na działce nr 299/1 położonej  
w Rawie Mazowieckiej obręb 1 przy ul. Kolejowej. 



 
 
 
 
4. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla dyrektora 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej. 
5. Rozpatrzenie wniosku Pani Agaty Lipskiej – nauczyciela ZSCEZiU  
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej o przedłużenie zadań doradcy 
metodycznego. 
6. Rozpatrzenie prośby Parafii o.o. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej  
o dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego ministrantów do Zakopanego. 
7. Zatwierdzenie oświadczenia SP ZOZ o odstąpieniu od umowy dzierżawy 
szpitala Św. Ducha 
8. Sprawy różne.  
9. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Pan 
Starosta Józef Matysiak, witając członków Zarządu. 
Ad.2 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie postępowania na zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 w zakresie: 

a) zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych na 
terenie miasta Rawa Mazowiecka w sezonie 2018/2019 
– przetarg nieograniczony, 

b) zimowego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich w sezonie 
2018/2019 – przetarg nieograniczony, 

c) zwalczania śliskości oraz odśnieżanie chodników usytuowanych 
w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Rawa 
Mazowiecka – zamówienie do 30 tys. euro, 

d) dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych w sezonie 2018/2019 – przetarg nieograniczony, 

e) dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych  
w sezonie 2018/2019 – zamówienie do 30 tys. euro. 

Ad.3 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek na ustanowienie służebności przesyłu 
w pasie kolejowym kolei wąskotorowej – działka nr 463 w obrębie 
Wysokienice, gm. Głuchów. 
Ad.4. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji   
do rozpatrzenia wniosków w sprawie przyznania nagrody Starosty Rawskiego  
– na Dzień Edukacji Narodowej.  
Ad.5 Zarząd Powiatu ustalił wysokość dodatków motywacyjnych dla 
dyrektorów szkół na okres wrzesień 2018 - luty 2019. 
Ad.6 Zarząd Powiatu ustalił wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela  
- doradcy metodycznego (w wysokości 15%). 
Ad.7 Zarząd Powiatu Rawskiego rozpatrzył prośbę mieszkańców wspólnoty 
mieszkaniowej przy ul. Reymonta 27 dotyczącej spływającej wody z opadów  
– przekazano do dalszego rozpatrzenia przez wydział merytoryczny Starostwa. 



Ad.8 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Nowe Życie  
o wsparcie finansowe działalności - prowadzenie testów w kierunku depresji  
u młodzieży szkolnej na terenie powiatu; Zarząd zlecił też ustalenie czy takiej 
formy działalności nie może prowadzić Poradnia Psychologiczno  
– Pedagogiczna. 
Ad.9 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie umorzenia należności  
w wysokości 600 zł z odsetkami od firmy MAG-MED z Jeleniej Góry  
za wynajęcie sali w Starostwie. 
Ad.10 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu. 
Ad.11 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego. 
Ad.12 Zarząd Powiatu zatwierdził informację w sprawie wyników przetargu 
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (dz.nr 307/18, 307/19, 307/20, 
307/21) stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, położonej w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Targowej.  
Ad.13 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia do zbycia 
prawa własności  działki nr 3/45 położonej w Rawie Mazowieckiej obręb 5 przy 
ul. Opoczyńskiej. 
Ad.14 Zarząd Powiatu podjął uchwałę  w sprawie przeznaczenia do zbycia 
prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności naniesień na działce  
nr 299/1 położonej w Rawie Mazowieckiej obręb 1 przy ul. Kolejowej.  
Ad.15  Sprawy różne: 
W sprawach różnych ustalono wstępnie termin kolejnego posiedzenia Zarządu 
na dzień 2.10.2018 roku na godz. 1400.  
Ad.16 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad, 
przewodniczący posiedzeniu Starosta Józef Matysiak dokonał o godzinie 1545 
zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 

Sporządził: Tomasz Góraj 
 

Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Jacek Otulak            Wicestarosta  ............................................. 
 
Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 
 


	Zarząd Powiatu:

