
P R O T O K Ó Ł NR 44/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 30 sierpnia 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: Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – 
Sekretarz Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, 
Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Elżbieta Jasnowska – 
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej, Stefan 
Goryczka – Dyrektor Wydziału 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. Pismo wykonawcy: UNICOM Jakub Sputowski Rawa 

Mazowiecka, w sprawie przedłużenia terminu wykonania  
zadania 2  „Termomodernizacja budynku szkoły” w ramach 
inwestycji pn. „ Roboty budowlane związane z 
termomodernizacją budynków Zespołu Placówek Specjalnych 
w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz 
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”. 

4. Rozpatrzenie wniosku dyrektora powiatowej Biblioteki Publicznej o 
zwiększenie środków finansowych na zakup nowości wydawniczych.  

5. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w 
Rawie Mazowieckiej o wyrażenie zgody na zwiększenie dziennej 
stawki żywieniowej dla wychowanków.  

6. Rozpatrzenie wniosku o rozwiązanie umowy dzierżawy dotyczącej 
nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej , przy ul. Kolejowej 
( dz. nr 299/1).  

7. Rozpatrzenie wniosku o wydzierżawienie na 3 miesiące części działki 
położonej w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Kolejowej ( dz. nr 299/1).  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
służebnością przesyłu, działki stanowiącej własność Powiatu, 
położonej w Rawie Mazowieckiej , przy Placu Wolności oznaczonej 
w egib nr działki 178/3 (obręb nr 4).  

9. Informacja dotycząca dzierżawy gruntów stanowiących własność 
Powiatu, położonej przy ul. Reymonta ( obręb nr 4 działka nr 308/19) 
i podjęcie decyzji o rozwiązaniu Umowy z dotychczasowym 



dzierżawcą , w związku  z zaległościami w płaceniu czynszu 
dzierżawnego.  

10. Pomieszczenia na archiwum. 
11.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji o 

niedopuszczeniu pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Powiatu rawskiego na 2019 rok zadania pn. „Remont Ogrodzenia 
Kościoła pw. Najświętszej Mari Panny Królowej Polski w 
Kurzeszynie.  

12. Uchwała Zarządu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok 
oraz w sprawie zmiany planów finansowych budżetu powiatu.  

13.  Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku.  
14.  Sprawy różne.  
15. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1100 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu i zaproszonych gości.  
 
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. Protokół 
został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również uwag nie 
zgłoszono. 
 
Ad. 3 Pismo wykonawcy: UNICOM Jakub Sputowski Rawa 
Mazowiecka, w sprawie przedłużenia terminu wykonania  zadania 2  
„Termomodernizacja budynku szkoły” w ramach inwestycji pn.                            
„ Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków Zespołu 
Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 
oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykonania robót 
do dnia 30.10.2019 roku.   
 
Ad. 4 Rozpatrzenie wniosku dyrektora powiatowej Biblioteki Publicznej o 
zwiększenie środków finansowych na zakup nowości wydawniczych.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek zwiększając  
środki finansowe w wysokości 10.000 zł. na zakup nowości wydawniczych.  
 
Ad. 5 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej o wyrażenie zgody na zwiększenie dziennej stawki żywieniowej 
dla wychowanków.  
Zarząd powiatu wyraził zgodę na zwiększenie stawki żywieniowej dla 
wychowanków z kwoty 13 zł. na 15 zł. 
 



Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku o rozwiązanie umowy dzierżawy dotyczącej 
nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej , przy ul. Kolejowej ( dz. nr 
299/1).  
Zabierając głos w tym punkcie Dyrektor Stefan Goryczka przedstawił wniosek 
o rozwiązanie umowy dzierżawy dotyczącej nieruchomości położonej w Rawie 
Mazowieckiej , przy ul. Kolejowej ( dz. nr 299/1) w związku ze śmiercią 
dotychczasowego dzierżawcy.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.  
 
Ad. 7 Rozpatrzenie wniosku o wydzierżawienie na 3 miesiące części działki 
położonej w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Kolejowej ( dz. nr 299/1).  
Kontynuując Dyrektor Goryczka przedstawił wniosek Pana Marcina Gawlika z 
Rawy Mazowieckiej który jest zainteresowany wydzierżawieniem na 3 
miesiące części działki położonej w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Kolejowej             
( dz. nr 299/1).  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydzierżawienie.  
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
służebnością przesyłu, działki stanowiącej własność Powiatu, położonej w 
Rawie Mazowieckiej , przy Placu Wolności oznaczonej w egib nr działki 178/3 
(obręb nr 4).  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 98/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym. Przedmiotowa 
uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 9 Informacja dotycząca dzierżawy gruntów stanowiących własność 
Powiatu, położonej przy ul. Reymonta ( obręb nr 4 działka nr 308/19) i 
podjęcie decyzji o rozwiązaniu Umowy z dotychczasowym dzierżawcą, w 
związku  z zaległościami w płaceniu czynszu dzierżawnego.  
W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął informacje przedstawioną Przez Pana 
Stefana Goryczkę. Po zapoznaniu z tematem sprawy, Zarząd postanowił 
wypowiedzieć umowę dzierżawy. 
 
Ad. 10 Pomieszczenia na archiwum. 
Informacje nt. lokalizacji archiwum przedstawił Sekretarz Stefaniak. Zarząd 
zapoznał się z przedstawioną informacją.  
 
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji o 
niedopuszczeniu pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu 



rawskiego na 2019 rok zadania pn. „Remont Ogrodzenia Kościoła pw. 
Najświętszej Mari Panny Królowej Polski w Kurzeszynie.  
O zabranie głosu w tym punkcie poproszono Panią Patrycję  Wróblewską-Firek- 
członka Komisji Do Spraw Budżetu Obywatelskiego, która przedstawiła 
Zarządowi Powiatu Protokół nr 1/2019 Komisji Do Spraw Budżetu 
Obywatelskiego z 26 sierpnia 2019 r. Komisja na swoim posiedzeniu 26 sierpnia 
2019 r. dokonała weryfikacji zgłoszonych zadań co do ich zgodności z prawem, 
wykonalności technicznej i spełnienia wymagań formalnych. Zgodnie  
z harmonogramem konsultacji mieszkańcy powiatu rawskiego propozycję zadań 
mogli składać do 12 sierpnia 2019 r. W tym czasie wpłynęło 15 formularzy 
zgłoszeniowych. Komisja dokonała analizy złożonych dokumentów tj. czy 
zgłoszenie zawiera dane Wnioskodawcy oraz informacje o zgłoszonym zadaniu 
z jego opisem, uzasadnieniem i z wyliczonym szacunkowym kosztem realizacji 
oraz listę poparcia dla zadania, podpisaną przez co najmniej 30 mieszkańców 
Powiatu Rawskiego. Ponadto Komisja Do Spraw Budżetu Obywatelskiego 
zweryfikowała, czy zgłoszone zadania inwestycyjne w ramach Budżetu 
Obywatelskiego zaplanowane zostały z wykorzystaniem majątku powiatu lub 
majątku gminy z uwzględnieniem załączenia do formularza zgłoszeniowego 
zadania zgody dysponenta majątku na jego wykorzystanie do celów realizacji 
Budżetu Obywatelskiego oraz zobowiązanie dysponenta do dalszego 
ewentualnego utrzymania. 

 Komisja Do Spraw Budżetu Obywatelskiego w toku weryfikacji 
zgłoszonych zadań ustaliła, że: 

1. Zadanie pn. „Remont ogrodzenia Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski w Kurzeszynie” zgłoszone przez Pana Pawła 
Jakubowskiego nie spełnia wymogów § 7 UCHWAŁY NR IX/66/2019 
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 
18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w 
roku 2019 tj. „§ 7. Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu 
Obywatelskiego mogą być realizowane na majątku powiatu lub majątku 
gminy po uzyskaniu i załączeniu do formularza zgłoszeniowego zadania 
zgody dysponenta majątku na jego wykorzystanie do celów realizacji 
Budżetu Obywatelskiego oraz zobowiązanie dysponenta do dalszego 
ewentualnego utrzymania; 
 

2. Zadanie pn. „Głośne parcie na szkło” zgłoszone przez Pana Jerzego 
Stępniaka nie spełnia wymogów § 7 UCHWAŁY NR IX/66/2019 RADY 



POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 18 
czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w 
roku 2019 tj. „§ 7. Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu 
Obywatelskiego mogą być realizowane na majątku powiatu lub majątku 
gminy po uzyskaniu i załączeniu do formularza zgłoszeniowego zadania 
zgody dysponenta majątku na jego wykorzystanie do celów realizacji 
Budżetu Obywatelskiego oraz zobowiązanie dysponenta do dalszego 
ewentualnego utrzymania; 
 

3. Zadanie pn. „Zakup oraz montaż budek lęgowych dla małych oraz 

średnich ptaków oraz nietoperzy na terenach powiatu rawskiego”  

zgłoszone przez Pana Bartłomieja Kosiackiego Stępniaka nie spełnia 

wymogów § 7 UCHWAŁY NR IX/66/2019 RADY POWIATU 

RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w 

zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 2019 tj. „§ 

7. Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być 

realizowane na majątku powiatu lub majątku gminy po uzyskaniu  

i załączeniu do formularza zgłoszeniowego zadania zgody dysponenta 

majątku na jego wykorzystanie do celów realizacji Budżetu 

Obywatelskiego oraz zobowiązanie dysponenta do dalszego ewentualnego 

utrzymania. 

 

 Wnioskodawcy zostali poinformowani o możliwości złożenia odwołania 

od decyzji Komisji Do Spraw Budżetu Obywatelskiego.   

 29.08.2019 r. do Zarządu Powiatu Rawskiego wpłynęło odwołanie Pana 

Pawła Jakubowskiego od decyzji o niedopuszczenie zadania pod głosowanie. Po 

przeanalizowaniu złożonej dokumentacji, biorąc pod uwagę zapisy UCHWAŁY 

NR IX/66/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 

MAZOWIECKIEJ z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego 

Powiatu Rawskiego w roku 2019 Zarząd Powiatu Rawskiego podjął uchwałę 



97/2019, która to stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, w sprawie 

rozpatrzenia odwołania od decyzji o niedopuszczeniu pod głosowanie w ramach 

Budżetu Obywatelskiego Powiatu rawskiego na 2019 rok zadania pn. „Remont 

Ogrodzenia Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski  

w Kurzeszynie niedopuszczającą pod głosowanie w/w zadania. 

Ad. 12 Uchwała Zarządu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok 
oraz w sprawie zmiany planów finansowych budżetu powiatu.  
Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 
rok oraz w sprawie  zmiany planów finansowych. 
Przedmiotowe Uchwały Nr 95/2019 i  Nr 96/2019  stanowią załączniki nr 4 i 5 
do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 13 Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku.  
W tym punkcie zostały rozdane materiały celem zapoznania się.  
 
Ad. 14 Sprawy różne.  
Ustalono termin Zarządu na dzień 10.09.2019 roku godzina 1100.  
 
Ad. 15  Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący 
posiedzenia Starosta  Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1130 
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:

