
P R O T O K Ó Ł NR 66/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 11 lutego 2020 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, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Łukasz Sawicki – 
Skarbnik Powiatu, Halina Bratkowicz – Błażejewska – Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, 
Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami.  
 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia zarządu. 
3. Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad 

organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi oraz 
placówką opiekuńczo-wychowawczą, działającymi na terenie powiatu 
rawskiego. 

4. Informacja o wynikach kontroli realizacji zadania publicznego przez 
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych 
„Dobro Dzieci” oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego. 

5. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej w pasie drogi 
powiatowej 4118E Pukinin – (Mogielnica) w m. Sowidół (działka nr ew. 
153 – obręb Sowidół). Inwestycja ma na celu zasilenie w energię 
elektryczną dz. nr ew. 32/3. 

6. Uzgodnienie wykonania badań geologicznych w pasie drogi powiatowej 
4105E Rossocha-Zuski (działka nr ew. 25/1 – obręb Zakład 
Doświadczalny Rossocha). 
Inwestycja jest planowana dla budowy gazociągu z Portu Gazowego w  
Świnoujściu  – linia Gustorzyn – Wronów – etap Leśniewice – Rawa 
Mazowiecka.  

7. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
operatów szacunkowych  ustalających wartość szacunkową nieruchomości 
Skarbu Państwa, zajętych pod drogę powiatową (ul. Opoczyńska) d/c 
nabycia do zasobu Powiatu. 

8. Informacja  o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
operatu szacunkowego dot. ustalenia [d/c sprzedaży] wartości rynkowej 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu, poł. w Rawie 
Mazowieckiej, przy ul. Targowej. 

9. Informacja  o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości mienia  wchodzącego w 
skład kolei wąskotorowej, d/c przejęcia majątku od PKP. 

10. Rozpatrzenie  wniosku  pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. o wyrażenie 
zgody  na udostępnienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu, 



poł. w Rawie Mazowieckiej- dz.314 , dz. 307/23, dz. 307/7 (obr.4) w celu 
demontażu  napowietrznej sieci SN i budowę  sieci kablowej. 

11. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie powiatu, uchwała w sprawie 
zmiany planów finansowych. 

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  Do protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu 
również uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad 
organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi oraz placówką 
opiekuńczo-wychowawczą, działającymi na terenie powiatu rawskiego. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę udzielającą upoważnienia Panu Jarosławowi 
Kobierskiemu – Członkowi Zarządu Powiatu Rawskiego  do sprawowania 
kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi 
oraz placówką opiekuńczo – wychowawczą, działającymi na terenie powiatu 
rawskiego. Uchwała Nr 161/2020 stanowi złącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 4 Informacja o wynikach kontroli realizacji zadania publicznego przez 
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro 
Dzieci” oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego. 
Zarząd Powiatu przyjął informacje z w/w zadania.  
 
 
Ad. 5 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej w pasie drogi 
powiatowej 4118E Pukinin – (Mogielnica) w m. Sowidół (działka nr ew. 153 – 
obręb Sowidół). Inwestycja ma na celu zasilenie w energię elektryczną dz. nr ew. 
32/3. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację projektowanego przyłącza 
kablowego. 

 
Ad. 6 Uzgodnienie wykonania badań geologicznych w pasie drogi powiatowej 
4105E Rossocha-Zuski (działka nr ew. 25/1 – obręb Zakład Doświadczalny 
Rossocha). Inwestycja jest planowana dla budowy gazociągu z Portu Gazowego 
w  Świnoujściu  – linia Gustorzyn – Wronów – etap Leśniewice – Rawa 
Mazowiecka.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie badań geologicznych.  
 
Ad. 7 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
operatów szacunkowych  ustalających wartość szacunkową nieruchomości 
Skarbu Państwa, zajętych pod drogę powiatową (ul. Opoczyńska) d/c nabycia do 
zasobu Powiatu. 



 

 

Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację (przedstawioną przez Pana Stefana 
Goryczkę Dyrektora  Wydziału Geodezji, Katastru i  Gospodarki 
Nieruchomościami) ) o wynikach postępowania w sprawie zlecenia  wykonania 
operatów szacunkowych  ustalających wartość szacunkową nieruchomości 
Skarbu Państwa, zajętych pod drogę powiatową (ul. Opoczyńska) d/c nabycia do 
zasobu Powiatu Rawskiego . Wybrana została oferta Pana Krzysztofa Sulickiego 
z Rogowa – za kwotę 390 zł. brutto za wykonanie usługi.  

 
Ad. 8 Informacja  o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
operatu szacunkowego dot. ustalenia [d/c sprzedaży] wartości rynkowej 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej, 
przy ul. Targowej. 
Zarząd Powiatu przyjął informację (przedstawioną przez Pana Dyrektora Stefana 
Goryczkę o wynikach postępowania w sprawie zlecenia  wykonania operatu 
szacunkowego dot. ustalenia [d/c sprzedaży] wartości rynkowej nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Targowej. 
Operat wykona Pan Wojciech Supera ze Skierniewic za kwotę 1200 zł. brutto  za 
wykonanie usługi. 
 
Ad. 9 Informacja  o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości mienia  wchodzącego w skład kolei 
wąskotorowej, d/c przejęcia majątku od PKP. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją i związku z tym iż oferta która wpłynęła 
od Pana  Krzysztofa Sulickiego z Rogowa na kwotę 15700,00 zł. przewyższa 
środki zabezpieczone (w wysokości 10.000 zł. na w/w cel)   w budżecie powiatu 
a są to wydatki majątkowe,  Zarząd Powiatu podjął decyzje o zwiększeniu 
brakującej kwoty na najbliższej Sesji Rady Powiatu w celu realizacji zadania.  
 
Ad. 10 Rozpatrzenie  wniosku  pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. o wyrażenie 
zgody  na udostępnienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu, poł. w 
Rawie Mazowieckiej- dz.314 , dz. 307/23, dz 307/7 (obr.4) w celu demontażu  
napowietrznej sieci SN i budowę  sieci kablowej. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.  
 
Ad. 11 Uchwała w sprawie zmiany w budżecie powiatu, uchwała w sprawie 
zmiany planów finansowych.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 159/2020 w sprawie zmiany w budżecie 
powiatu oraz uchwałę nr 160/2020 w sprawie zmiany planów finansowych 
budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok. Przedmiotowe uchwały stanową 
złącznik nr 3 i 4 do protokołu.  
 
Ad. 12 Sprawy różne. 



W tym punkcie Starosta Matysiak poinformował iż przygotowuje wstępne  
założenia  budowy  bloku operacyjnego w Szpitalu św. Ducha w systemie 
modułowym.  
Również w   sprawach różnych ustalono iż kolejne posiedzenie zarządu odbędzie 
się 25 lutego br. o godzinie 1300 .  
 
Ad. 13 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1540 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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