P R O T O K Ó Ł NR 51/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego
odbytego w dniu 15 października 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, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej oraz Stefan Goryczka
– Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie wniosku o zwiększenie budżetu w dziale 926 na realizację
Kalendarza Powiatowych Imprez Sportowych
3. Wyrażenie zgody ZSP im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej na złożenie wniosku
pt. ”Włoska przygoda” – w ramach programu POWER
4. Przedstawienie informacji o możliwości pozyskania środków finansowych w
ramach RPO WŁ na lata 2014-2020- kształcenie ogólne- nabór dla szkół
ogólnokształcących
5. Rozpatrzenie wniosku o dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu,
poł. w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Kolejowej, cz dz. nr 299/1.
6. Przedstawienie informacji dotyczącej regulacji stanu prawnego działki położonej
w Rawie Mazowieckiej, oznaczonej nr 3/48 (obr. 5) zajętej pod drogę - ul.
Opoczyńską.
7. Przedstawienie informacji dotyczącej wycinki drzew i krzewów na nieruchomości
stanowiącej własność powiatu, położonej w Rawie Mazowieckiej, przy ul.
Targowej, dz. nr 308/45, 308/44, 308/29 oraz 3/46 przy ul. Opoczyńskiej.
8. Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej na świadczenie nieodpłatnej
pomocy prawnej w punkcie w Białej Rawskiej.
9. Projekty zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2020 roku w
ramach Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi:
- rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- „Radosne Święto” - 5000 zł,
- konkurs na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych zrealizowaną w
2019 roku- 5000 zł.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 11:00 dokonał Starosta Rawski
– Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu.

Ad. 2 W tym punkcie Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
przedstawił wniosek o zwiększenie planu wydatków w dziale 926 sport o kwotę
7000,00zł. Jest to kwota niezbędna do sfinansowania pozostałych do organizacji w roku
bieżącym imprez sportowych zaplanowanych w kalendarzu imprez na rok 2019.
Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie środków
Ad. 3. W kolejnym punkcie Dyrektor WPS przedstawił wniosek Dyrektora Zespołu
Szkól Ponadgimnazjalnych im. W. Reymonta w Rawie Mazowieckiej o wyrażenie
zgody na złożenie wniosku pt. ”Włoska przygoda” – w ramach programu POWER oraz
udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania organu prowadzącego w tej sprawie.
Zarząd wyraził zgodę na złożenie wniosku pt.” Włoska przygoda” w ramach programu
POWER (kwota 200 000 zł. - 100% dofinansowania) oraz udzielił dyrektorowi
pełnomocnictwa do reprezentowania organu prowadzącego w tej sprawie.
Ad. 4. Przedstawienie informacji o możliwości pozyskania środków finansowych w
ramach RPO WŁ na lata 2014-2020- kształcenie ogólne- nabór dla szkół
ogólnokształcących.
Dyrektor WPS poinformował o naborze wniosków w ramach RPOWŁ na lata 2014 2020 w ramach Działania VII.4. 3 Edukacja ogólna.
Zarząd Powiatu postanowił o podjęciu kroków organizacyjnych w celu przygotowania
i złożenia wniosku dla LO im. Marii Skłodowskiej Curie w Rawie Mazowieckiej.
Ad. 5 W tym punkcie Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami Stefan Goryczka przedstawił wniosek o wydzierżawienie na okres 3
lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu, położonej w Rawie Mazowieckiej,
przy ul. Kolejowej, część działki nr 299/1 (kontynuacja wcześniejszej dzierżawy).
Zarząd wyraził zgodę na umowę dzierżawy, przy czym w zapisach umowy należy
uwzględnić fakt, że przed upływem okresu dzierżawy działka może być przedmiotem
zbycia.
Ad. 6 Przedstawienie informacji dotyczącej regulacji stanu prawnego działki położonej
w Rawie Mazowieckiej, oznaczonej nr 3/48 (obr. 5) zajętej pod drogę - ul. Opoczyńską.
Część działki, którą wcześniej Dyrekcja Generalna Dróg i Autostrad wywłaszczyła pod
poszerzenie drogi za odszkodowaniem, została zagospodarowana pod drogę powiatową.
Od roku procedujemy wniosek o zgodę Wojewody na darowiznę przedmiotowej działki.
W przekazanej odpowiedzi Wojewoda, mając na uwadze fakt wypłaconego wcześniej
na rzecz Skarbu Państwa odszkodowania w związku z wydaniem decyzji lokalizacyjnej,
rozważa możliwość sprzedaży działki 3/48 na rzecz Powiatu, w trybie przepisu art. 14
ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. za obniżoną cenę.
Zarząd zobowiązał Dyrektora Wydziału GG do przygotowania wystąpienia i
zaproponowania zakupu za obniżoną cenę w wysokości 2000,00 zł

Ad. 7 Kontynuując Dyrektor Goryczka przedstawił informację dotyczą konieczności
wycinki drzew i krzewów na nieruchomościach stanowiących własność powiatu,
położonych w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Targowej - dz. nr 308/45, 308/44 oraz przy
ul. Opoczyńskiej - 308/29 oraz 3/46.
Zarząd przyjął informację o konieczności przeprowadzenia wycinki oraz zobowiązał
Wydział Środowiska, Architektury i Budownictwa do przygotowania w tej sprawie
niezbędnej dokumentacji, tj. wniosku wraz załącznikami oraz Dyrektora Goryczkę do
dokonania wstępnego rozeznania ofertowego na wycinkę.
Ad. 8 Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej na świadczenie nieodpłatnej
pomocy prawnej w punkcie w Białej Rawskiej.
W tym punkcie Sekretarz Sławomir Stefaniak przedstawił projekt uchwały Zarządu
Powiatu Rawskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny złożonych
ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie na realizację zadania „Prowadzenie
w Białej Rawskiej punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz mediacji w roku 2020 oraz realizację zadań z zakresu edukacji
prawnej”
Zarząd podjął uchwałę nr 117/2019 w powyższej sprawie, stanowiącą załącznik nr 2 do
protokołu.
Ad. 9 Sekretarz przedstawił projekty zadań realizowanych przez organizacje
pozarządowe w 2020 roku w ramach Rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi:
- rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- „Radosne Święto” – 5000,00 zł,
- konkurs na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych zrealizowaną w 2019
roku – 5000,00 zł.
Zarząd przyjął propozycje projektów zadań.
Ad. 10 Sprawy różne.
W sprawach różnych Starosta Józef Matysiak poinformował o umorzeniu przez
Prokuraturę Okręgową w Łodzi śledztwa w sprawie dotyczącej zawarcia i wykonania
umowy dzierżawy Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej wobec braku znamion
czynu zabronionego.
Ponadto w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 29.10.2019
na godzinę 10:00.
Ad. 11 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 11:50 zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu.

W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
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