
P R O T O K Ó Ł NR 98/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 30 września 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,, 
Tomasz Góraj - Sekretarz Powiatu, Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu, Andrzej 
Latek – Dyrektor wydziału Polityki Społecznej, Katarzyna Zagajewska - Z-ca 
Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Stefan Goryczka - Dyrektor Wydziału Geodezji, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu. 
3. Uchwała w/s powołania komisji do zaproponowania nagród Starosty na 

Dzień Edukacji Narodowej. 
4. Pełnomocnictwo dla Pani Dyrektor Jolanty Popłońskiej dot. projektu   

PO WER. 
5. Ustalenie zasad korzystania z boiska sportowego przy LO na potrzeby 

Rawskiego Klubu Sportowego „Mazovia”.   
6. Przeznaczenie środków w wysokości 30 000 zł. z rezerwy zarządzania 

kryzysowego dla szpitala na zakup rękawiczek jednorazowych.  
7. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym- dot. służebności 
gruntowej  na rzecz Vertograd Juice Sp. z o.o. w związku z projektowaną 
budową przyłącza kanalizacji sanitarnej, w dz. nr 3/13 poł. w Rawie 
Mazowieckiej (obr.5), stanowiącej własność Powiatu. 

8. Rozpatrzenie wniosku o sprzedaż części nieruchomości, stanowiącej 
własność Powiatu , poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego  
(dz. nr 549/3 obr. 4) na rzecz  właściciela nieruchomości przyległej. 

9. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
operatu szacunkowego ustalającego wysokość wynagrodzenia z tytułu 
obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz ZEC Sp. z o o.  – 
służebność przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu 
Państwa położona w obrębie nr 2 Miasta Rawa Mazowiecka.  

10. Wyrażenie zgody na użyczenie części działek gruntu w granicach pasa 
drogowego „starego” przebiegu drogi wojewódzkiej 707 w  Kurzeszynie 
na czas realizacji zadania związanego z przebudową skrzyżowania 
„starego” przebiegu drogi wojewódzkiej 707 z drogą gminną Nr 113102E. 



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

12. Uchwała w zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2020 – 2035. 

13.  Oświadczenia Zarządu Powiatu Rawskiego.  
14. Sprawy różne. 
15. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1330 dokonał 
Wicestarosta - Jacek Otulak  witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu. 
Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. Protokół 
został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również uwag nie 
zgłoszono. 
 
Ad. 3 Uchwała w/s powołania komisji do zaproponowania nagród Starosty na 
Dzień Edukacji Narodowej. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę  w sprawie powołania Komisji do 
zaproponowania nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla 
nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Rawski. Przedmiotowa uchwała nr 262/2020 stanowi złącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu.  

 
Ad. 4 Pełnomocnictwo dla Pani Dyrektor Jolanty Popłońskiej dot. projektu   
PO WER. 
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Jolancie Popłońskiej – Dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej dotyczącego projektu   
PO WER. 
                             
Ad. 5 Ustalenie zasad korzystania z boiska sportowego przy LO na potrzeby 
Rawskiego Klubu Sportowego „Mazovia”.   
W tym punkcie Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 
przedstawił projekt odpowiedz na pismo Rawskiego Klubu Sportowego 
„Mazovia”.   
Zarząd Powiatu zaakceptował treść odpowiedzi.  
           
Ad. 6 Przeznaczenie środków w wysokości 30 000 zł. z rezerwy zarządzania 
kryzysowego dla szpitala na zakup rękawiczek jednorazowych.  
Zarząd Powiatu podjął decyzje o przeznaczeniu kwoty w wysokości 30 000 zł. z 
przeznaczeniem na zakup rękawiczek jednorazowych dla rawskiego szpitala.  

 



 
 
Ad. 7 Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym- dot. służebności gruntowej  
na rzecz Vertograd Juice Sp. z o.o. w związku z projektowaną budową przyłącza 
kanalizacji sanitarnej, w dz. nr 3/13 poł. w Rawie Mazowieckiej (obr.5), 
stanowiącej własność Powiatu.   
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym. Przedmiotowa uchwała nr 
261/2020 stanowi złącznik nr 3 do protokołu.  
 
Ad. 8 Rozpatrzenie wniosku o sprzedaż części nieruchomości, stanowiącej 
własność Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego  
(dz. nr 549/3 obr. 4) na rzecz  właściciela nieruchomości przyległej. 
W tym punkcie Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru  
i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił wniosek o sprzedaż części 
nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej przy 
ul. Zwolińskiego (dz. nr 549/3 obr. 4) na rzecz  właściciela nieruchomości 
przyległej. 
Zarząd Powiatu wyraził wstępną zgodę na wszczęcie procedury pod warunkiem 
ustanowienia służebności przejazdu dla Powiatu Rawskiego.  
 
Ad. 9 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
operatu szacunkowego ustalającego wysokość wynagrodzenia z tytułu obciążenia 
ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz ZEC Sp. z o o.  – służebność przesyłu 
na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa położona w obrębie 
nr 2 Miasta Rawa Mazowiecka.  

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 ustalającego wysokość wynagrodzenia z tytułu obciążenia 
ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz ZEC Sp. z o o.  – służebność przesyłu 
na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa położona w obrębie 
nr 2 Miasta Rawa Mazowiecka. Operat wykona rzeczoznawca majątkowy Pan 
Krzysztof Sulicki z Rogowa za kwotę 775 zł. brutto (tańsza oferta). 
 

 

 



 
Ad. 10 Wyrażenie zgody na użyczenie części działek gruntu w granicach pasa 
drogowego „starego” przebiegu drogi wojewódzkiej 707 w  Kurzeszynie na czas 
realizacji zadania związanego z przebudową skrzyżowania „starego” przebiegu 
drogi wojewódzkiej 707 z drogą gminną Nr 113102E. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym.  

 
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 uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz w 
sprawie  zmiany planów finansowych. 
Przedmiotowe Uchwały Nr 258/2020 i Nr 259/2020 stanowią złączniki nr 4 i 5 
do niniejszego protokołu.  
 
 
Ad. 12 Uchwała w zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2020 – 2035. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 260/2020 w zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2035. Przedmiotowa Uchwała 
stanowi złączniki nr 6 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 13 Oświadczenie Zarządu Powiatu Rawskiego. 

W tym punkcie Zarząd Powiatu zatwierdził treść oświadczenia Zarządu Powiatu 
Rawskiego które to stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 
Ad. 14 Sprawy różne. 
Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował iż w dniu 
16 października br. o godz. 1900  w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Rawie Mazowieckiej odbędzie się Galowy Koncert „Szumią jodły na gór 
szczycie” w roku 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Ponadto poinformował 
iż w dniu 11.10.br. o godzinie 1300  w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Rawie Mazowieckiej odprawiona zostanie  Msza św. w intencji nauczycieli i 
pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.   Również w  sprawach 
różnych ustalono kolejny termin posiedzenia zarządu na dzień 06.10.2020 roku 
godzina 1400.  
 
Ad. 15 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:

