
P R O T O K Ó Ł NR 31/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 14 czerwca 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: Maria Charążka – Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego, Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Anna Ostalska 
– Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef  Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej kablowej linii energetycznej nN w 
działce  nr ew. 474 w obrębie Rylsk, w pasie drogi powiatowej nr 4119E 
Regnów-Rylsk, do zasilenia działek nr ew.:45,49,52/1,56 w obrębie Rylsk. 
3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej kablowej linii energetycznej nN w 
działce  nr ew. 531w obrębie Nowy Kłopoczyn, w pasie drogi powiatowej nr 
4118E Pukinin-(Mogielnica) do działki nr ew. 347 oraz do działki nr ew. 3501. 
4. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej kablowej linii energetycznej nN w 
działkach  nr ew.: 150,86,152 w obrębie Sowidół 474 oraz nr 474 w obrębie 
Rylsk Duży, w pasie drogi powiatowej nr 4119E Regnów-Rylsk, do zasilenia 
działki nr ew. 300 w obrębie Rylsk Duży. 
5. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSP w Rawie Mazowieckiej o udzielenie 
pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu erasmuz +. 
6. Rozpatrzenie wniosków o zakup niezbędnego wyposażenia : dyrektora ZSP 
im. Wł. Reymonta, dyrektora ZSCEZ i U im. Mikołaja Kopernika, dyrektora 
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.  
7. Uchwała Zarządu w sprawie zmiany budżetu, oraz  w sprawie  zmiany 
planów finansowych. 
8.  Informacja w sprawie wolnego lokalu w Białej Rawskiej ul. 
Kolejowa 12. 
9. Informacja  dotycząca zlecenia szacunku działki Skarbu Państwa położonej 
w Przewodowicach. 
10.Sprawy różne. 
11.Zamknięcie posiedzenia. 
 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1100 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu i zaproszonych gości.  
 



Ad. 2 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej kablowej linii energetycznej nN w 
działce  nr ew. 474 w obrębie Rylsk, w pasie drogi powiatowej nr 4119E 
Regnów-Rylsk, do zasilenia działek nr ew.:45,49,52/1,56 w obrębie Rylsk. 
Zarząd Powiatu powróci do rozpatrzenia tego punktu na jednym z kolejnych 
posiedzeń zarządu po dokładnej analizie sprawy.  
 
Ad. 3 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej kablowej linii energetycznej nN w 
działce  nr ew. 531w obrębie Nowy Kłopoczyn, w pasie drogi powiatowej nr 
4118E Pukinin-(Mogielnica) do działki nr ew. 347 oraz do działki nr ew. 3501. 
Zarząd Powiatu powróci do rozpatrzenia tego punktu na jednym z kolejnych 
posiedzeń zarządu po dokładnej analizie sprawy.  
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację kablowej linii energetycznej.  
 
Ad. 4 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej kablowej linii energetycznej nN w 
działkach  nr ew.: 150,86,152 w obrębie Sowidół 474 oraz nr 474 w obrębie 
Rylsk Duży, w pasie drogi powiatowej nr 4119E Regnów-Rylsk, do zasilenia 
działki nr ew. 300 w obrębie Rylsk Duży. 
Zarząd Powiatu powróci do rozpatrzenia tego punktu na jednym z kolejnych 
posiedzeń zarządu po dokładnej analizie sprawy.  
 
Ad. 5 Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej o udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego we wszystkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w 
Warszawie dotyczących udziału placówki w programie Erasmus+.    
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Romańczukowi – 
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej zgodnie z powyższym.  
 
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosków o zakup niezbędnego wyposażenia : dyrektora 
ZSP im. Wł. Reymonta, dyrektora ZSCEZ i U im. Mikołaja Kopernika, 
dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.  
Zabierając  głos w tym punkcie Pan Dyrektor Andrzej Latek przedstawił 
wnioski dyrektorów szkół tj. (ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej 
oraz ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej o środki finansowe na zakup łóżek i 
materacy w celu wyposażenia pokoi w internacie szkół  oraz Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej na zakup 
klimatyzatorów).  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup materacy i łóżek do pokoi internatów 
szkół oraz po przeprowadzeniu analizy również wyraził zgodę na zakup 
klimatyzatorów do poradni.  
 
Ad. 7 W tym punkcie Skarbnik Powiatu przedstawił projekty uchwał w 
sprawie zmiany budżetu powiatu oraz w sprawie  zmiany planów 
finansowych. 
Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok 
oraz w sprawie  zmiany planów finansowych. 



Przedmiotowe Uchwały Nr 62/2019  i Nr 63/2019 stanowią złączniki nr 2 i 3 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 8 Informacja w sprawie wolnego lokalu w Białej Rawskiej ul. 
Kolejowa 12. 
Informacje w powyższej sprawie przedstawił Pan Sławomir Stefaniak – 
Sekretarz Powiatu.  
Po zapoznaniu się z tematem , Zarząd Powiatu polecił Wydziałowi Geodezji                           
wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska czy jest 
zainteresowany przedmiotową nieruchomością?.   
 
Ad. 9 Informacja  dotycząca zlecenia szacunku działki Skarbu Państwa 
położonej w Przewodowicach. 
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację (przedstawioną przez Panią 
Annę Ostalską – kierownika Oddziału Geodezji i  Gospodarki 
Nieruchomościami) ) o wynikach postępowania w sprawie zlecenia 
wykonania operatu szacunkowego działki Skarbu Państwa położonej w 
Przewodowicach. Wybrana została oferta Pana Wojciech Supera – za kwotę 
850 zł. brutto za wykonanie usługi.   
 
Ad. 10 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin kolejnego posiedzenia zarządu po Sesji 
Rady Powiatu Rawskiego oraz kolejnego na dzień 25 czerwca 2019 roku 
godzina 1300.  
 
 
Ad. 11 Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia 
Starosta  Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1200 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:

