
P R O T O K Ó Ł NR 16/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 20 marca 2019 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Ponadto w obradach brali udział: Ryszard Imioła – Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Rawskiego, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Łukasz Sawicki – 
Skarbnik Powiatu, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Informacja o wynikach postepowania w sprawie zlecenia wykonania operatu 
szacunkowego ustalającego wysokość czynszu dzierżawnego dla nieruchomości 
będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu, położonych w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Kolejowej.  
3.Wyrażenie zgody na zabezpieczenie hipoteczne umowy pożyczki w kwocie 
3.092.000,00 zł.  
4. Informacja o raporcie o stanie powiatu.  
5. Zamknięcie posiedzenia. 
 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1430 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2  Informacja o wynikach postepowania w sprawie zlecenia wykonania 
operatu szacunkowego ustalającego wysokość czynszu dzierżawnego dla 
nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu, położonych w 
Rawie Mazowieckiej przy ul. Kolejowej.  
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 ustalającego wysokość czynszu dzierżawnego dla 
nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu, położonych w 
Rawie Mazowieckiej przy ul. Kolejowej– w trybie zapytania o cenę operat 
wykona rzeczoznawca majątkowy Pan Tadeusz Kryjan za kwotę 900,00 zł. 
brutto.  
 
Ad. 3 Wyrażenie zgody na zabezpieczenie hipoteczne umowy pożyczki w 
kwocie 3.092.000,00 zł.  



Zarząd Powiatu wyraził zgodę na  zabezpieczenie hipoteczne umowy pożyczki 
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej w kwocie 3.092.000,00 zł.  
 
Ad. 4 Informacja o raporcie o stanie powiatu.  
Zabierając głos w tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak - Sekretarz Powiatu 
poinformował ,iż Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie 
powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności 
zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.                      
Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji absolutoryjnej.                                            
Nad  przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.                     
W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać 
głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do 
przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: 
1) w powiecie do 100 000 mieszkańców – co najmniej 150 osób; 
2) w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób. 
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który 
zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie 
powiatu.  Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu 
przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. 
Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu 
podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
 
Ad. 5  Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1500 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:

