
 
P R O T O K Ó Ł NR 134/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 
w dniu 18 maja 2021 roku 

 
Przewodniczący Zarządu - Starosta Rawski Pan Józef Matysiak o godz. 14.00 

otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu Rawskiego. Następnie stwierdził prawomocność 
obrad. Zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu  
na 5 członków Zarządu Powiatu obecnych było 5 członków Zarządu. Wobec 
powyższego wszystkie decyzje, które Zarząd będzie podejmował będą miały moc 
obowiązującą. W posiedzeniu uczestniczyli także zaproszeni goście, zgodnie  
z załączoną listą obecności.  
 
Następnie przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad, który został 
przyjęty jednogłośnie: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu. 
5. Uzgodnienie w zakresie lokalizacji sieci wodociągowej w pasie drogi  powiatowej 

4306E (Wiechnowice) - Lesiew  w m. Lesiew. 
6. Wniosek FAM, Zakład ul. Opoczyńska 16a, 96-200 Rawa Mazowiecka  

o wyrażenie zgody na utwardzenie części działki 3/13 obręb 5, Rawa Mazowiecka. 
7. Wniosek FAM, Zakład ul. Opoczyńska 16a, 96-200 Rawa Mazowiecka  

o wyrażenie zgody na przesunięcie studni rewizyjnej na działce 3/13 obręb 5, Rawa 
Mazowiecka. 

8. Wniosek FPKW o wyrażenie zgody na dysponowaniem terenem kolei na cele 
budowlane dla realizacji przedsięwzięcia „Para buch!”. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXX/190/2021 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 23 
kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na  niezbędną  
wymianę  zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej  lub  jego  dodatkowe 
wyposażenie. 

10. Sprawozdanie z rocznej działalności PCPR oraz informacja dotycząca realizacji 
zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2020r. i wykaz potrzeb. 

11. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 r. 
12. Przedstawienie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania 

publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków PFRON  
oraz ogłoszenia o naborze do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych 
ofert. 

13. Informacja n/t nieruchomości stanowiących własność Powiatu, poł. w Rawie 
Mazowieckiej - potencjalnie do wydzierżawienia.  



14. Informacja n/t nieruchomości położonej przy ul Kolejowej dz. Nr 299/1 obr 1 
stanowiących własność Powiatu. 

15. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. 
16. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2021 rok. 
17. Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w budżecie roku 

bieżącego. 
18. Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021-35. 
19. Wniosek o w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Rawie 

Mazowieckiej przy ulicy Południowej 27. 
20. Petycja w interesie publicznym w sprawie umieszczania skrzynek ze środkami 

higienicznymi na czas menstruacji w miejscach użyteczności publicznej  
i budynkach samorządu. 

21. Przyjęcie projektu Raportu o stanie Powiatu Rawskiego za 2020 rok. 
22. Sprawy różne. 
23. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 4 W tym punkcie jednogłośnie został przyjęty protokół z poprzedniego posiedzenia 
Zarządu.  
 
Ad. 5 W  kolejnym punkcie Zarząd Powiatu Rawskiego uzgodnił lokalizację sieci 
wodociągowej w pasie drogi  powiatowej 4306E (Wiechnowice) - Lesiew  w m. Lesiew. 

Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej 
4306E (działka nr ew. 182 – obręb Lesiew). 

Inwestycja ma na celu zaopatrzenie w wodę działki nr ew. 76 oraz 78 obręb Lesiew 
stanowiących własność Anny i Michała Majzner, zam w Rawie Maz. przy ul. K. 
Wielkiego 8/25. 

Planowana długość urządzeń w pasie drogi powiatowej to około 20,00m. Urządzenie 
zaplanowano umieścić metodą rozkopu otwartego, w miejscach skrzyżowania  
z istniejąca infrastrukturą zaplanowano zastosowanie rury osłonowej. Głębokość 
posadowienia urządzenia - 1,7 m.  

Ewentualne wykorzystanie pasa drogowego na umieszczenie urządzenia obcego: 

(20,00m x 0,11m) x 50,00zł/m²/rocznie =  110,00 zł/rocznie. 

 

Ad. 6 W tym punkcie Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek FAM, Zakład ul. Opoczyńska 
16a oraz wyraził zgodę na utwardzenie części działki 3/13 obręb 5, Rawa Mazowiecka. 

 



Ad. 7 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył wniosku FAM, Zakład ul. Opoczyńska 
16a, 96-200 Rawa Mazowiecka o wyrażenie zgody na przesunięcie studni rewizyjnej na 
działce 3/13 obręb 5, Rawa Mazowiecka. 
 
Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie przedmiotowy wniosek i wyraził zgodę na 
przesunięcie studni rewizyjnej na działce 3/13 obręb 5, Rawa Mazowiecka. 
 
 
Ad. 8 W kolejnym punkcie Zarząd Powiatu rozpatrzył  wniosek FPKW o wyrażenie 
zgody na dysponowaniem terenem kolei na cele budowlane dla realizacji 
przedsięwzięcia „Para buch!” z dn. 13 maja 2021 r. Dotyczy działki 5/14 w Rogowie 
dla realizacji przedsięwzięcia w zakresie wykonania zasieku (ogrodzenia poniżej 2,20 
m wysokości) do przechowywania węgla do parowozu oraz wykonanie wolnostojącego 
parterowego budynku gospodarczego do przechowywania materiałów eksploatacyjnych  
i części zamiennych do parowozu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dysponowaniem terenem kolei na cele budowlane dla 
realizacji przedsięwzięcia „Para buch!”. 

 

Ad. 9 Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/190/2021 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na  niezbędną  
wymianę  zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej  lub  jego  dodatkowe 
wyposażenie, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 10 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia sprawozdania z rocznej 
działalności PCPR oraz informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu systemu pieczy 
zastępczej za 2020r. i wykaz potrzeb, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Zarząd 
przyjął je jednogłośnie. 
 
 
Ad. 11 W tym punkcie Zarząd Powiatu zapoznał się z oceną Zasobów Pomocy 
Społecznej za 2020 r., która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad.12 W kolejnym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na publikację ogłoszenia  
o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego 
podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych finansowanego ze środków PFRON oraz ogłoszenia o naborze do 
komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. 
 



Ad. 13 Zarząd zapoznał się z informacją, która przedstawił Pan Stefan Goryczka- 
Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami n/t 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej - 
potencjalnie do wydzierżawienia, która stanowi załącznik nr 5 protokołu. 

 

Ad. 14 W tym punkcie Pan Stefan Goryczka- Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru  
i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił informację n/t nieruchomości położonej 
przy ul Kolejowej dz. Nr 299/1 obr 1 stanowiących własność Powiatu. 

Zarząd zlecił wydziałowi merytorycznemu dokonanie rozeznania cenowego w kwestii 
wynajęcia firmy ochroniarskiej ze względu na konieczność zabezpieczenia budynku 
oraz wykonanie koniecznych prac w celu ochrony przed niszczeniem. Ponadto Zarząd 
Powiatu zlecił przygotowanie wystąpienia do właściwego konserwatora zabytków  
w celu ustalenia kwestii prawnych dotyczących potencjalnego podziału działki.  

 

Ad. 15 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok, która 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Ad. 16 W tym punkcie Zarząd Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjął uchwałę  
w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2021 rok, która 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 17 Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w budżecie roku 
bieżącego. 

Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian  
w budżecie roku bieżącego, który stanowi załącznik numer 8 do protokołu. 

 

Ad. 18 W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego 
na lata 2021-35 stanowiący załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 19 W kolejnym punkcie Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek na wynajęcie lokalu 
mieszkalnego nr 13 położonego w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Południowej 27  
oraz wyraził zgodę w powyższej kwestii. Przedmiotowy wniosek stanowi załącznik nr 
10 do protokołu.  
 



Ad. 20 Zarząd Powiatu rozpatrzył petycję w interesie publicznym w sprawie 
umieszczania skrzynek ze środkami higienicznymi na czas menstruacji w miejscach 
użyteczności publicznej, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Pomimo braku 
właściwości władz powiatowych w tej kwestii Zarząd Powiatu Rawskiego przekazał 
niniejszą sprawę do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej 
celem rozpatrzenia możliwości umieszczania skrzynek ze środkami higienicznymi na 
czas menstruacji w budynkach starostwa powiatowego. 

 

Ad. 21 W tym punkcie Zarząd zatwierdził projekt Raportu o stanie Powiatu Rawskiego 
za 2020 rok, który stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad. 22 Sprawy różne. 
W sprawach różnych poruszono kwestię zakupu ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg 
Powiatowych oraz podpisania umowy z formą Szymbud i rozpoczęcia prac związanych 
z rozbudową szpitala. 
Ustalono także termin kolejnego posiedzenia zarządu na dzień 25.05.2021 r. na godzinę 
14.00. 
 
Ad. 22 Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski– Józef  Matysiak dokonał o godzinie 15.10 zamknięcia posiedzenia Zarządu 
Powiatu. 
 
 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

Sporządziła: Patrycja Wróblewska-Firek 
 
 
 
Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Jacek Otulak                       Wicestarosta            .............................................         
         
Jarosław Kobierski              Członek Zarządu   ............................................. 
 
Henryk Majewski                Członek Zarządu            ............................................. 
 
Grzegorz Stefaniak    Członek Zarządu          ............................................... 
 
 


	Zarząd Powiatu:

