
P R O T O K Ó Ł NR 74/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 16 kwietnia 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:   Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Łukasz 
Sawicki – Skarbnik Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej, Halina Bartkowicz-Błażejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie 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. Projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie założenia 

publicznej szkoły ponadpodstawowej, dwuletniej Branżowej Szkoły II 
stopnia w Rawie Mazowieckiej z siedzibą przy ul. Zwolińskiego 46 oraz 
włączenia jej do Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej z siedzibą 
przy ul. Zwolińskiego 46. 

3. Uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół 
ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat rawski oraz 
dyrektorowi ZPS w Rawie Mazowieckiej w sprawie powierzenia 
obowiązków określonych w § 9 ust. 1 Porozumienia w sprawie realizacji 
opieki stomatologicznej nad uczniami zawartego w dniu 16.03.2020 r. 
pomiędzy Powiatem Rawskim a Niepublicznym Stomatologicznym ZOZ 
„Super-Dent” s.c. w Łodzi. 

4. Wniosek ZEC w Rawie Mazowieckiej o wyrażenie zgody na wykonanie 
przyłącza ciepłowniczego przez działki będące własnością Powiatu 
Rawskiego. 

5.  Rozpatrzenie wniosku o umorzenie czynszu najmu stołówki w ZSP Biała 
Rawska. 

6. Wniosek dyrektora ZPS o wyrażenie zgody na przedłużenie zawieszenia 
pracy MOS do  dnia 26 kwietnia 2020 roku. 

7. Informacja o wynikach postępowania w sprawie złożenia ofert na 
wykonanie  mapy dc. prawnych z podziałem działek poł. w Annosławiu, 
gm. Regnów -wydzielenia gruntu zajętego pod pas drogowy drogi 
powiatowej. 

8. Rozpatrzenie wniosku p. Anety Włodarczyk o bezprzetargowe 
przedłużenie umowy dzierżawy zawartej w 2018r. dot. działek poł. w 
Rawie Mazowieckiej (Osada Dolna dz. 61/2, 63/2, 126 o łącznej pow. 
22,8802 ha ), na kolejne trzy lata. 

9. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
operatu szacunkowego dc wyceny wartości służebności przesyłu na rzecz 



PGE Dystrybucja S.A., na działach stanowiących własność Powiatu, poł. 
w Rawie Mazowieckiej (obr. 4, dz. nr: 307/2, 307/7, 307/23, 314). 

10. Rozpatrzenie wniosku PGE Dystrybucja  S.A. o wyrażenie zgody na 
umieszczenie na działce stanowiącej  własność Powiatu , położonej w 
Rawie Mazowieckiej, przy ul. Jeziorańskiego (obręb 5 działka nr 76) kabla 
energetycznego. 

11.  Informacja o konieczności zakupu/rozbudowania Modułu KZN 
umożliwiającego generowanie wykazów gruntów Skarbu Państwa na 
potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego.  

12.  Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz w sprawie zmiany 
planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok. 

13. Wniosek o umorzenie należności z tytułu czynszu. 
14. Informacja Starosty w sprawie działalności Starostwa Powiatowego w 

Rawie Mazowieckiej oraz rawskiego szpitala w związku z występującą w 
Polsce sytuacją związaną z pandemią koronawirusa SARSCoV- 2 
(COVID-19). 

15.  Informacja nt. programu pn. ”Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi”.  

16. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie założenia publicznej 
szkoły ponadpodstawowej, dwuletniej Branżowej Szkoły II stopnia w Rawie 
Mazowieckiej z siedzibą przy ul. Zwolińskiego 46 oraz włączenia jej do Zespołu 
Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w 
Rawie Mazowieckiej z siedzibą przy ul. Zwolińskiego 46. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt Uchwały Rady Powiatu.  
 
Ad. 3 Uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół 
ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat rawski oraz dyrektorowi ZPS 
w Rawie Mazowieckiej w sprawie powierzenia obowiązków określonych w § 9 
ust. 1 Porozumienia w sprawie realizacji opieki stomatologicznej nad uczniami 
zawartego w dniu 16.03.2020 r. pomiędzy Powiatem Rawskim a Niepublicznym 
Stomatologicznym ZOZ „Super-Dent” s.c. w Łodzi. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę udzielającą  pełnomocnictw Panu Andrzejowi 
Romańczukowi, Panu Arkadiuszowi Woszczykowi, Pani Jolancie Popłońskiej, 
Panu Pawłowi Malikowi, Panu Radosławowi Kaźmierczakowi. Przedmiotowe  
uchwał nr 188/2020;189/2020;190/2020;191/2020;192/2020 stanowią załącznik 
nr 2,3,4,5,6 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 4 Wniosek ZEC w Rawie Mazowieckiej o wyrażenie zgody na wykonanie 
przyłącza ciepłowniczego przez działki będące własnością Powiatu Rawskiego. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek i zobowiązał 
Wydział Geodezji do dalszej realizacji  zadania.  



 
Ad. 5 Rozpatrzenie wniosku o umorzenie czynszu najmu stołówki w ZSP Biała 
Rawska. 
Zarząd Powiatu powróci do tego punktu po dokonaniu szczegółowej analizy 
wniosku. 

Ad. 6 Wniosek dyrektora ZPS o wyrażenie zgody na przedłużenie zawieszenia 
pracy MOS do  dnia 26 kwietnia 2020 roku. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć 
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej przez dyrektora 
placówki.  Uchwała nr 187/2020 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
 
Ad. 7 Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację (przedstawioną przez Pana 
Dyrektora  Goryczkę o wynikach postępowania w sprawie złożenia ofert na 
wykonanie  mapy dc. prawnych z podziałem działek poł. w Annosławiu, gm. 
Regnów - wydzielenia gruntu zajętego pod pas drogowy drogi powiatowej.  
Wysłano zapytania do trzech wykonawców. Najtańszą ofertę złożyła Firma J.W. 
GEO ze Skierniewic w kwocie 8000 zł. brutto za wykonanie usługi.  
 

Ad. 8 Rozpatrzenie wniosku p. Anety Włodarczyk o bezprzetargowe przedłużenie 
umowy dzierżawy zawartej w 2018r. dot. działek poł. w Rawie Mazowieckiej 
(Osada Dolna dz. 61/2, 63/2, 126 o łącznej pow. 22,8802 ha ), na kolejne trzy lata. 
Po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem, Zarząd uznał jednoznacznie iż 
nie istnieją możliwości prawne , gdyż wniosek wpłynął po terminie i zdecydował 
o wszczęciu procedury przetargowej za kwotę wywoławczą czynszu 
dzierżawnego  16000  zł. brutto /rok na okres 3 lat.  
 
Ad. 9 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
operatu szacunkowego dc wyceny wartości służebności przesyłu na rzecz PGE 
Dystrybucja S.A., na działach stanowiących własność Powiatu, poł. w Rawie 
Mazowieckiej (obr. 4, dz. nr: 307/2, 307/7, 307/23, 314). 
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację (przedstawioną przez Pana Stefana 
Goryczkę – dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami) o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
operatu szacunkowego dc wyceny wartości służebności przesyłu na rzecz PGE 
Dystrybucja S.A., na działach stanowiących własność Powiatu, poł. w Rawie 
Mazowieckiej (obr. 4, dz. nr: 307/2, 307/7, 307/23, 314). Wysłano zapytania do 
trzech rzeczoznawców majątkowych, wpłynęła jedna oferta  na kwotę 1 200 zł 
brutto.  

Ad. 10 Rozpatrzenie wniosku PGE Dystrybucja  S.A. o wyrażenie zgody na 
umieszczenie na działce stanowiącej  własność Powiatu , położonej w Rawie 
Mazowieckiej, przy ul. Jeziorańskiego (obręb 5 działka nr 76) kabla 
energetycznego. 
Kontynuując Dyrektor Goryczka przedstawił wniosek Pełnomocnika PGE 
Dystrybucja S.A. na umieszczenie kabla eN w dz. Nr 76 ( na odcinku od słupa 



energetycznego do granicy  działki – ok. 3 m. dc. zasilania energetycznego działka 
nr 29/2.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek , pod warunkiem 
ustalenia służebności przesyłu.  
 
Ad. 11 Informacja o konieczności zakupu/rozbudowania Modułu KZN 
umożliwiającego generowanie wykazów gruntów Skarbu Państwa na potrzeby 
Centralnego Portu Komunikacyjnego.  
W tym punkcie Dyrektor Goryczka przedstawił ofertę firmy   Geomatyka Kraków 
na zakup  Modułu KZN umożliwiającego generowanie wykazów gruntów Skarbu 
Państwa na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego za kwotę 1000 zł netto.    
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedłożoną informację.  
 
Ad. 12 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz w sprawie zmiany 
planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 185/2020 w sprawie zmiany w budżecie 
powiatu oraz uchwałę nr 186/2020 w sprawie zmiany planów finansowych 
budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok. Przedmiotowe uchwały stanową 
złącznik nr 8 i 9 do protokołu.  
 

Ad. 13 Wniosek o umorzenie należności z tytułu czynszu.  
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił wniosek Pana Pawła 
Kubiaka  o umorzenie należności z tytułu czynszu najmu.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek upoważniając 
Pana Sekretarza do dalszych czynności w tej kwestii.  
 

Ad. 14 Informacja Starosty w sprawie działalności Starostwa Powiatowego w 
Rawie Mazowieckiej oraz rawskiego szpitala w związku z występującą w Polsce 
sytuacją związaną z pandemią  koronawirusa SARSCoV- 2 (COVID-19). 
W tym punkcie Starosta Matyska poinformował o działalności Wydziałów 
Starostwa Powiatowego oraz rawskiego szpitala w związku z występującą w 
Polsce sytuacją związaną z pandemią  koronawirusa SARSCoV- 2 (COVID-19). 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożoną informacją.  
 
Ad. 15 Informacja nt. programu pn. ”Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi”.  
Zabierając głos w tym punkcie  Pani Halina Bartkowicz-Błażejewska – Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, iż w ramach Modułu 
III programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby 
niepełnosprawne (osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia) pomocy 
finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu 
epidemii które utraciły w okresie od dnia 9 marca br. do dnia 4 września br.  
możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po 
sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.  



Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do w/w programu.  
 
Ad. 16 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1530 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:

