
P R O T O K Ó Ł NR 45/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego 

odbytego w dniu 6 września 2019 r. 
 

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 oraz Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Informacja dotycząca wystąpienia do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka i 

Przewodniczącej Rady Gminy Rawa Mazowiecka dotycząca wsparcia 
finansowego prac związanych z budową i przebudową dróg gminnych na obiekcie 
poscaleniowym na obrębie Ścieki 

3. Przedstawienie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 
2019 rok. 

4. Przedstawienie projektu  Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2019-2039. 

5. Sprawy różne. 
6. Zamknięcie posiedzenia 
 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 14:00 dokonał Starosta  Rawski 
– Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
 
Ad. 2  W tym punkcie Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami przedstawił informację nt. dróg realizowanych w 
ramach projektu „Scalenie gruntów obrębu Ścieki”  
W ramach zadania „Scalenie gruntów obrębu Ścieki” wykonane zostaną przebudowy 
dróg oraz budowa pasa pieszo-jezdnego. Za kwotę 3 mln złotych zrealizowanych 
zostanie 12.290 m dróg, z czego 9.400 m dróg stanowią drogi gminne. Prace obejmować 
także będą drogę powiatową Rawa - Skoczykłody. 
Pan Stefan Goryczka poinformował także, iż w związku z tym, iż w postępowaniu 
przetargowym kwota na realizacją zadania przekroczyła o 200 tys. kwotę przeznaczona 
na ten cel zaistniała konieczność dofinansowania realizacji ze środków własnych 
Powiatu i Gminy. W związku z tym przygotowany został projekt wystąpienia do Wójta 



Gminy Rawa Mazowiecka i Przewodniczącej Rady Gminy Rawa Mazowiecka 
dotyczący wsparcia finansowego prac związanych z budową i przebudową dróg 
gminnych. 
Zarząd zapoznał się z informacją na temat dróg realizowanych w ramach zadania i 
zaakceptował treść wystąpienia. 
 
 
Ad. 3 W kolejnym punkcie głos zabrał Starosta Józef Matysiak, który poinformował, że 
został zaakceptowany do dofinansowania z Funduszu Dróg Powiatowych złożony przez 
Powiat wniosek pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska - gr. woj. 
(Rosocha) na odcinkach: od km 8+158 do km 9+343 i od km 11+880 do km 12+270 i 
od km 12+570 do km (tj. od granic powiatu do Kalenia w gm. Sadkowice i 1,5 km w m. 
Sadkowice). Całkowity koszt zadania wynoszący 3.832.649 zł zostanie dofinansowany 
w kwocie 3.018.465,00 tys. 
Przebudowa obejmie poszerzenie jezdni z 5,40m do 6m, wzmocnienie poboczy 
kruszywem, budowę brakujących chodników, przystanków autobusowych, zatoki w 
Sadkowicach i Olszowej Woli. 
Zarząd zobowiązał Dyrektora Wydziału Infrastruktury do przygotowania wystąpienia 
do Wójta Gminy Sadkowice z prośbą o dofinansowanie realizacji zadania kwotą w 
wysokości 400 000,00 zł. 
 
 
Ad. 4 W tym punkcie Skarbnik Powiatu Łukasz Sawicki przedstawił i omówił projekty 
uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu roku 2019 oraz w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2039, które 
powinny być podjęte w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w 
wysokości 814.193,00 zł na realizację ww. zadania. 
Zarząd zapoznał się z projektami uchwał. 
 
 
Ad. 5 Sprawy różne. 
W związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu Powiatu Rawskiego zadania 
realizowanego w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych Zarząd 
podjął decyzję o wniesienie do Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie sesji Rady 
Powiatu i wprowadzenie do porządku obrad (poza punktami stałymi) dwóch punktów 
merytorycznych tj.: podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2019 oraz podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na 
lata 2019-2039. 
Zarząd zaproponował zwołanie Sesji na dzień 10.09.2019 r. na godz. 15:00 
 



Ponadto w sprawach różnych Sekretarz Sławomir Stefaniak przedstawił wniosek TBS 
wniósł o zalegalizowanie pobytu (zamieszkania) lokatora w lokalu w budynku przy ul 
Kolejowej. 
Zarząd odmownie rozpatrzył wniosek i polecił wykonanie sądowego postanowienia o 
eksmisji . 
 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 10.09.2019 na godz. 
13:00 
 
 
Ad. 6 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad i braku dalszych 
głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  Rawski – Józef Matysiak 
dokonał o godzinie 14:55 zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 
 
Sporządził: Jolanta Chylak 
 
 
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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