
P R O T O K Ó Ł NR 59/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 10 grudnia 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, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Łukasz Sawicki – Skarbnik 
Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Małgorzata 
Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Halina Bartkowicz – Błażejewska – 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Stefan Goryczka – Dyrektor 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.  
 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Oświadczenie  Powiatu o gotowości realizacji „Programu wyrównywania 

różnic między regionami III”. 
3. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego. 
4. Ponowne uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej 0,4 kV w 

pasie drogi powiatowej 4119E Regnów - Rylsk (działka nr ew. 
150,86,152,474 – obręb Sowidół)  do działki nr ew. 300 w obrębie Rylsk 
Duży.     

5. Przedstawienie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie zmiany nazwy 
szkół.  

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SPZOZ o udzielenie pożyczki. 
7. Zatwierdzenie wyniku postępowania prowadzonego w celu wyłonienia 

podmiotu świadczącego usługi koronera. 
8. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie powiatu, oraz w sprawie zmiany 

planów finansowych. 
9. Rozpatrzenie wniosku  o rozwiązanie umowy dzierżawy  dot. 

nieruchomości poł. w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Kolejowej                                         
( dz. nr 299/1). 

10. Informacja dot. usunięcia drzew  z działki stanowiącej własność Powiatu, 
poł. w Rawie Maz. przy ul. Reymonta. 

11. Informacja dot. oferty na  opracowania Informacji w sprawie realizacji 
projektu scalenia wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na obiekcie 
Ścieki. 

12. Sprawy różne. 
13. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu. 



 
Ad. 2  Oświadczenie  Powiatu o gotowości realizacji „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III”. 
Zarząd Powiatu oświadczył, iż Powiat Rawski w 2020 roku będzie uczestniczył w 
programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. 
”Program wyrównywania różnic między regionami III”. 
  
Ad. 3 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Przedmiotowa uchwała                          
Nr 141/2019 stanowi złącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 4 Ponowne uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej 0,4 kV w 
pasie drogi powiatowej 4119E Regnów - Rylsk (działka nr ew. 150,86,152,474 – 
obręb Sowidół)  do działki nr ew. 300 w obrębie Rylsk Duży.   
Po ponownej i szczegółowej analizie tego punktu Zarząd Powiatu uzgodnił 
przedmiotową lokalizację linii kablowej.   
 
Ad. 5 Przedstawienie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie zmiany nazwy 
szkół tj.: 
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej; 
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowane projekty uchwał Rady Powiatu Rawskiego.   
  
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej  o udzielenie pożyczki. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek udzielając 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej pożyczki w wysokości 230 000,00 zł.  ustalając termin spłaty na 
dzień 30 listopada 2020 roku. Ponadto podjął w tej kwestii stosowną uchwałę                       
nr 140/2019 która to stanowi złącznik nr 3 do protokołu.   
 
Ad. 7 Zatwierdzenie wyniku postępowania prowadzonego w celu wyłonienia 
podmiotu świadczącego usługi koronera. 
Zabierając głos w tym punkcie Pan Andrzej Latek poinformował, iż usługi 
koronera w Powiecie rawskim będzie świadczył Pan Sebastian Krześniak z 
Jakubowa za cenę 500 zł. brutto od osoby + za gotowość świadczenia usługi           
1500 zł. brutto. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór podmiotu świadczącego usługi koronera. 
 
Kontynuując w tym punkcie Dyrektor Latek poinformował, iż zgodnie z sugestią   
Zarządu  odbyło się spotkanie z przedstawicielem  firmy VULCAN na którym 
została przedstawiona oferta na zakup i wdrożenie systemu Finanse VULCAN , 
wdrożenie systemu  nadzór płacowy VULCAN , nadzór kadrowy VULCAN oraz  



konfigurację Aplikacji Finanse VULCAN oraz szkolenie dla administratora 
aplikacji i księgowych (3 osoby). 
Po zapoznaniu się z kosztami, Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty firmy 
VULCAN na wdrożenie w/w programów.  
Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie wkładu 
własnego w wysokości 3000 zł. na realizacje programu książki dla biblioteki w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.  
Również w tym punkcie Zarząd udzielił pełnomocnictwa Panu Andrzejowi 
Romańczukowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej do realizacji projektu Erazmus + 
pn. „Reymont w Europie”.  
 
Ad. 8 Uchwała w sprawie zmiany w budżecie 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 138/2019,  Nr 139/2019 stanowią złączniki nr 4 i 5 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 9 Rozpatrzenie wniosku  o rozwiązanie umowy dzierżawy  dot. 
nieruchomości poł. w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Kolejowej                                         
( dz. nr 299/1). 
Zarząd Powiatu przyjął informacje o  rozwiązanie umowy dzierżawy  
nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Kolejowej                                         
( dz. nr 299/1) i polecił Wydziałowi Geodezji przygotować całą działkę do 
sprzedaży.  
 
Ad. 10 Informacja dotycząca usunięcia drzew z działki stanowiącej własność 
Powiatu, położonej w Rawie Mazowieckiej  przy ul. Reymonta. 
Zabierając głos w tym punkcie Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami poinformował, iż nie 
wpłynęła żadna oferta na usunięcie drzew z przedmiotowej działki.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i polecił dalej szukać 
firmy.  
 
Ad. 11 Informacja dotycząca oferty na  opracowania Informacji w sprawie 
realizacji projektu scalenia wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na 
obiekcie Ścieki. 
Kolejno w tym punkcie Dyrektor Goryczka przedstawił ofertę Spółdzielni Kółek 
Rolniczych w Rawie Mazowieckiej, która wykona tablicę informacyjną  w 
sprawie realizacji projektu scalenia wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym 
na obiekcie Ścieki za kwotę 4920 zł. brutto.  
 
 
Ad. 12 Sprawy różne. 



W  sprawach różnych ustalono iż kolejne posiedzenie zarządu odbędzie  się w 
dniu 19 grudnia br. o godzinie 1400.  
 
 
Ad. 13 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1600 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   ............................................... 
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