
P R O T O K Ó Ł NR 78/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 19 maja 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, 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, Małgorzata Killman - Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń zarządu.  
3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej w pasie drogi 

powiatowej 4111E Wałowice-Konopnica (działka nr ew. 268/4 – obręb 
Konopnica) w m. Konopnica. 

4.   Wyniki przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostarczenie nowych 
tablic rejestracyjnych oraz odbieranie i złomowanie wycofanych z użytku 
tablic rejestracyjnych do/z siedziby Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 8. 

5. Opinia w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 113371E ul. 
Biała (odcinek dł. 0,570 km) części odcinka drogi gminnej nr 113332E  ul. 
Mszczonowskiej o dł. 0,177 km i ul. Jerozolimskiej o dł. 0,153 km na 
terenie miasta Rawa Mazowiecka. 

6. Uchwała w sprawie upoważnienia dla Dyrektora PCPR do realizacji 
programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym”.  

7. Wniosek dyrektora ZPS o wyrażenie zgody na przedłużenie zawieszenia 
pracy MOS do  dnia 7 czerwca 2020 roku. 

8. Rozpatrzenie pisma dyrektor PPP w Rawie Mazowieckiej w sprawie 
organizacji pracy Przychodni SP ZOZ przy ul. Niepodległości w Rawie 
Mazowieckiej.   

9. Informacja o nieruchomościach stanowiących własność Powiatu  
możliwych do wydzierżawienia , położonych w Rawie Mazowieckiej.  

10.  Rozpatrzenie wniosku dotychczasowego dzierżawcy gruntów 
stanowiących własność Powiatu, położonych w Rawie Mazowieckiej 
(Osada Dolna) dotyczącego zgody na zebranie płodów rolnych z w/w 
gruntów (umowa dzierżawy wygasła 31 marca 2020 r.) 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Skarbu Państwa , darowizny 
nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej z przeznaczeniem pod 
drogę powiatową ul. Opoczyńska (działka nr 1/1;1/2;1/3;i 1/4 obręb 5).  



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 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej w pasie drogi 
powiatowej 4111E Wałowice-Konopnica (działka nr ew. 268/4 – obręb 
Konopnica) w m. Konopnica. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację projektowanego przyłącza 
kablowego w pasie drogi powiatowej Nr 4111E Wałowice - Konopnica w 
miejscowości  Konopnica. 
 
Ad. 4 Wyniki przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostarczenie nowych 
tablic rejestracyjnych oraz odbieranie i złomowanie wycofanych z użytku tablic 
rejestracyjnych do/z siedziby Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej 
przy ul. Tomaszowskiej 8. 
Zabierając głos w tym punkcie Pani Małgorzata Killman - Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury przedstawiła informacje o wynikach postępowania. Wpłynęły 3 
oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma „EUROTAB” Sp. z o.o.,   
Skarbimierzyce w cenie ofertowej brutto 403 588,83 zł. Oferta jest 
najkorzystniejsza i otrzymała największą ilość punktów. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty.  
 
 
Ad. 5 Opinia w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 113371E ul. 
Biała (odcinek dł. 0,570 km) części odcinka drogi gminnej nr 113332E  ul. 
Mszczonowskiej o dł. 0,177 km i ul. Jerozolimskiej o dł. 0,153 km na terenie 
miasta Rawa Mazowiecka. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię w sprawie pozbawienia 
kategorii drogi gminnej nr 113371E ul. Biała (odcinek dł. 0,570 km) części 
odcinka drogi gminnej nr 113332E  ul. Mszczonowskiej o dł. 0,177 km i ul. 
Jerozolimskiej o dł. 0,153 km na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 
 
Ad. 6 Uchwała w sprawie upoważnienia dla Dyrektora PCPR do realizacji 
programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym”.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę udzielającą upoważnienia Pani Halinie 
Bartkowicz – Błażejewskiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawie Mazowieckiej  do realizacji programu pn.” Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przedmiotowa uchwała Nr 205/2020 
stanowi złącznik nr 2 do protokołu.  
 



Ad. 7 Wniosek dyrektora ZPS o wyrażenie zgody na przedłużenie zawieszenia 
pracy MOS do  dnia 7 czerwca 2020 roku. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 
zawieszenia zajęć w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Rawie 
Mazowieckiej do dnia 7 czerwca 2020 roku przez dyrektora placówki. Uchwała 
Nr 206/2020 stanowi złącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 8 Rozpatrzenie pisma dyrektor PPP w Rawie Mazowieckiej w sprawie 
organizacji pracy Przychodni SP ZOZ przy ul. Niepodległości w Rawie 
Mazowieckiej.   
Zabierając głos w tym punkcie Pan Andrzej Latek -  Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej przedstawił projekt odpowiedzi na przedmiotowe pismo.  
Zarząd Powiatu Rawskiego zaakceptował projekt odpowiedzi na pismo Dyrektor 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Przedmiotowe 
pisma w złączeniu do protokołu.  
 
Ad. 9 Informacja o nieruchomościach stanowiących własność Powiatu  
możliwych do wydzierżawienia , położonych w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację dotyczącą nieruchomości 
możliwych do wydzierżawienia, stanowiących własność Powiatu Rawskiego, 
położonych w Rawie Mazowieckiej.  
 
Ad. 10 Rozpatrzenie wniosku dotychczasowego dzierżawcy gruntów 
stanowiących własność Powiatu, położonych w Rawie Mazowieckiej (Osada 
Dolna) dotyczącego zgody na zebranie płodów rolnych z w/w gruntów (umowa 
dzierżawy wygasła 31 marca 2020 r.) 
Po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
pod warunkiem uregulowania należności za bezumowne korzystnie z                                      
nieruchomości. Szczegóły polecił  ustalić z prawnikiem i skarbnikiem.  
 
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Skarbu Państwa , darowizny 
nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej z przeznaczeniem pod drogę 
powiatową ul. Opoczyńska (działka nr 1/1;1/2;1/3;i 1/4 obręb 5).  
W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia darowizny. 
Przedmiotowa uchwała Nr 207/2020 stanowi złącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 12 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono kolejny termin posiedzenia zarządu na dzień 
26.05.2020 roku godzina 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   ............................................... 

 

 

 

 

 

 

 


	Zarząd Powiatu:

