
P R O T O K Ó Ł NR 82/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 16 czerwca 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, Małgorzata Killman - Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury, Stefan Goryczka - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej.  

  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

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

powiatowej 4306E (Wiechnowice) – Lesiew w m. Lesiew (działka nr ew. 
85 – obręb Lesiew).   

4. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji 
pozwolenia na budowę kablowej sieci elektroenergetycznej średniego i 
niskiego napięcia, złącza kablowego niskiego napięcia orz stacji 
transformatorowej sN/nN w miejscowości Rylsk Duży. 

5. Wybór najkorzystniejszej oferty na remont wiaduktu w ciągu drogi 
powiatowej nr 4118E Pukinin-Mogielnica w miejscowości Rylsk Duży. 

6. Wnioski  Dyrektora ZS-CEZ i U im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej. 

7. Rozpatrzenie uproszczonej oferty na realizacje zadania publicznego- 
(Małe granty). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przesyłu na działce stanowiącej własność Powiatu, 
położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Reymonta (działka nr 76, 
obręb 5).  

9. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
szacunku dc. ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ZEC Sp. z o o. 
na działkach stanowiących własność Powiatu, położonych w Rawie 
Mazowieckiej.  

10. Informacja o wynikach postępowania dotyczącego złożonych ofert na 
wykonanie mapy podziału działek położonych w obrębach Nowy Regnów 
i Sowidół w gminie  Regnów w celu uregulowania stanu prawnego 
nieruchomości zajętych pod drogę powiatową.  

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

12. Informacja dotycząca zakwalifikowania Powiatu Rawskiego do udziału  
w projekcie MSWIA pn. „Samorząd bez barier” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  



13.  Podjęcie  decyzji o ufundowaniu upominku dla jednego z kibiców meczu 
piłki nożnej Oldboy Rawa Mazowiecka – Oldboy Widzew Łódź.  

14.  Sprawy różne. 
15. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1200 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 sieci wodociągowej w pasie drogi 
powiatowej 4306E (Wiechnowice) – Lesiew w m. Lesiew (działka nr ew. 85 – 
obręb Lesiew). 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację projektowanej sieci 
wodociągowej w pasie drogi powiatowej 4306E (Wiechnowice) – Lesiew w m. 
Lesiew (działka nr ew. 85 – obręb Lesiew), której inwestorem jest Gmina Biała 
Rawska. 
 
Ad. 4 Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji pozwolenia 
na budowę kablowej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, 
złącza kablowego niskiego napięcia orz stacji transformatorowej sN/nN w 
miejscowości Rylsk Duży. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu oświadczył, iż  wyraża zgodę na zrzeczeniu się 
prawa do odwołania od decyzji pozwolenia na budowę kablowej sieci 
elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, złącza kablowego niskiego 
napięcia orz stacji transformatorowej sN/nN w miejscowości Rylsk Duży. 
 
Ad. 5 Wybór najkorzystniejszej oferty na remont wiaduktu w ciągu drogi 
powiatowej nr 4118E Pukinin-Mogielnica w miejscowości Rylsk Duży. 
Zabierając głos w tym punkcie Pani Dyrektor Małgorzata  Killman 
poinformowała, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  SKI-BUD Bielsko-
Biała w cenie ofertowej 196 513,16zł brutto za wykonanie robót objętych 
zamówieniem. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, jest najkorzystniejsza. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty.  
 
Ad. 6 Wnioski  Dyrektora ZS-CEZ i U im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej o: 
a) zabezpieczenie środków finansowych na remont parkietu w sali 

gimnastycznej - decyzja PSSE.    
Zarząd Powiatu  wyraził zgodę na remont  ze środków zaplanowanych w 
budżecie dla  szkoły (koszt  30.000 zł. - 32.000 zł. ) 

b) wyrażenie zgody na ubieganie się o środki z EFS na dofinansowanie 
projektów: „Pracuj w branży Ho Re Ca II”, „Motoryzacja moja pasja II”,” 
Akademia umiejętności II”. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę.  

Ad. 7 Rozpatrzenie uproszczonej oferty na realizacje zadania publicznego- (Małe 
granty).  



Po zapoznaniu się z przedmiotową ofertą na realizacje zadania publicznego w 
dziedzinie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dot. 
zadania pt. ”Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego 
Powiatu Rawskiego”.     
Zarząd Powiatu Rawskiego uznał, iż nie widzi celowości realizacji powyższego 
zadania.  
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
przesyłu na działce stanowiącej własność Powiatu, położonych w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Reymonta (działka nr 76, obręb 5).  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym. Przedmiotowa  uchwała nr 
214/2020 stanowi złącznik nr 2 do protokołu. 
  
Ad. 9 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
szacunku dc. ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ZEC Sp. z o o. na 
działkach stanowiących własność Powiatu, położonych w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację (przedstawioną przez Pana Stefana 
Goryczkę – dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami) o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
szacunku dc. ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Zakładu Energetyki 
Cieplnej Sp. z o o. na działkach stanowiących własność Powiatu, położonych w 
Rawie Mazowieckiej.  
Operat wykona rzeczoznawca majątkowy Pani Barbara Bartosiewicz ze 
Skierniewic za kwotę 2700 zł. brutto . 
 
Ad. 10 Informacja o wynikach postępowania dotyczącego złożonych ofert na 
wykonanie mapy podziału działek położonych w obrębach Nowy Regnów i 
Sowidół w gminie  Regnów w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości 
zajętych pod drogę powiatową.  
W tym punkcie również Zarząd Powiatu   przyjął informację przedstawioną przez 
Pana Dyrektora Stefana Goryczkę  o wynikach postępowania dotyczącego 
złożonych ofert na wykonanie mapy podziału działek położonych w obrębach 
Nowy Regnów i Sowidół w gminie  Regnów w celu uregulowania stanu prawnego 
nieruchomości zajętych pod drogę powiatową. Do realizacji przedmiotowego 
zadania została wybrana oferta Firmy „Geomiedza” z Rawy  Mazowieckiej za 
kwotę 6150 zł. brutto (tańsza oferta). 
 
Ad. 11 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 212/2020 w sprawie zmiany w budżecie 
powiatu oraz uchwałę nr 213/2020 w sprawie zmiany planów finansowych 
budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok. Przedmiotowe uchwały stanową 
złącznik nr 3 i 4 do protokołu.  
 
Ad. 12 Informacja dotycząca zakwalifikowania Powiatu Rawskiego do udziału  
w projekcie MSWIA pn. „Samorząd bez barier” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  



Powiat Rawski łącznie z 31 jednostkami samorządu terytorialnego  
z województw mazowieckiego, łódzkiego i małopolskiego został 
zakwalifikowany do projektu pozakonkursowego pn. „Samorząd bez barier”. 
Celem Projektu jest poprawa dostępności jednostek samorządu terytorialnego dla 
osób z niepełnosprawnością. Projekt będzie realizowany do dnia 31 maja 2022 r. 
Projekt obejmuje następujące działania: 

1) audyty dostępności urzędów; 
2) przeprowadzenie szkoleń oraz doradztwa indywidualnego w jst; 
3) dostosowanie procedur jst i wprowadzenie racjonalnych usprawnień. 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie umowy uczestnictwa,  
w ciągu 30 dni od daty opublikowania wyników rekrutacji (tj. do 17 czerwca br.) 
Zarząd Powiatu Rawskiego wyraził zgodę na podpisanie umowy uczestnictwa w 
projekcie. 
 
Ad. 13 Zarząd Powiatu podjął decyzję o ufundowaniu upominku (tj. roweru 
MTB) dla jednego z kibiców meczu piłki nożnej Oldboy Rawa Mazowiecka – 
Oldboy Widzew Łódź, który odbędzie na stadionie Mazovii w dniu 04.07.2020 r. 
Podczas meczu będzie przeprowadzona loteria upominkowa. 
 
Ad. 14 Sprawy różne. 
W sprawach różnych Zarząd omówił przebieg uroczystości z okazji 100-lecia 
Bitwy Warszawskiej, które planowane są na 14.08.2020 roku. Uroczystości 
miałyby  się rozpocząć uroczystą Sesją Rad Samorządu z terenu Powiatu 
Rawskiego, następnie odsłonięto by  tablicę pamiątkową poświęconą 
Wincentemu Witosowi a zakończyłyby się uroczystą mszą św. celebrowaną w 
Kościele Najświętszej Marii Panny w Rawie Mazowieckiej. 
Również w sprawach różnych ustalono kolejny termin posiedzenia zarządu na 
dzień 24.06.2020 roku godzina 1300. 
 
Ad. 15 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1330 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:

