
P R O T O K Ó Ł NR 92/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 25 sierpnia 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, 
Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu, Tomasz Góraj - Sekretarz Powiatu, Stefan 
Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.                                    

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

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń zarządu. 
3. Informacja o wynikach postępowania dot. wykonania operatu 

szacunkowego ustalającego wartość odszkodowania za przejętą z mocy 
prawa nieruchomość położoną w obrębie Garłów, gm. Rawa Mazowiecka. 

4. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przesyłu na rzecz ZEC Sp. z o.o. na nieruchomościach 
stanowiących własność Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Reymonta. 

5. Informacja nt. zbycia/zamiany na rzecz miasta Rawa Mazowiecka działki 
nr 308/19 położonej przy ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej.  

6. Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia  Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej do realizacji projektu 
pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 
epidemii COVID – 19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług 
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie 
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym.”  

7. Uchwała w sprawie zmiany planów finansowych.  
8. Sprawy różne. 
9. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz 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 Informacja o wynikach postępowania dot. wykonania operatu 
szacunkowego ustalającego wartość odszkodowania za przejętą z mocy prawa 
nieruchomość położoną w obrębie Garłów, gm. Rawa Mazowiecka. 
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację (przedstawioną przez Pana Stefana 
Goryczkę – dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami) o wynikach postępowania dotyczącego wykonania operatu 
szacunkowego ustalającego wartość odszkodowania za przejętą z mocy prawa 
nieruchomość położoną w obrębie Garłów, gm. Rawa Mazowiecka -  w trybie 
zapytania o cenę operat wykona rzeczoznawca majątkowy pani Barbara 
Bartosiewicz ze Skierniewic za kwotę 450,00 zł. brutto.(tańsza oferta).   
 
Ad. 4 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
przesyłu na rzecz ZEC Sp. z o.o. na nieruchomościach stanowiących własność 
Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Reymonta. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym. Ustanowienie służebności 
nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 27.700,00 zł. netto. 
Uchwała Nr 248/2020 stanowi złącznik nr 2 do protokołu.   
 
Ad. 5 Informacja nt. zbycia/zamiany na rzecz miasta Rawa Mazowiecka działki 
nr 308/19 położonej przy ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury.  
 
Ad. 6 Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia  Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej do realizacji projektu 
pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID – 19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w 
środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym.”  
Zarząd Powiatu udzielił upoważnienia Pani Halinie Bartkowicz-Błażejewskiej – 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej  
zgodnie z powyższym. Przedmiotowa uchwała nr 249/2020 stanowi załącznik                             
nr 3 do protokołu.   
 
Ad. 7 Uchwała w sprawie zmiany planów finansowych.  
Zarząd Powiatu podjął  uchwałę  w  sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2020 rok. Przedmiotowa uchwała nr 247/2020 stanowi 
złącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 8 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono kolejny termin posiedzenia zarządu na dzień            
08 września br. godzina 1400.   
 
Ad. 9 Zamknięcie posiedzenia. 



Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1430 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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