
 
P R O T O K Ó Ł NR 138/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 
w dniu 7 czerwca 2021 roku 

 
Przewodniczący Zarządu - Starosta Rawski Pan Józef Matysiak o godz. 12.00 

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. Informacja o podziale środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących 

z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych na zadanie pn. Budowa/modernizacja* drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych.   

6. Upoważnienie dla dyrektora LO im Marii Skłodowskiej Curie do złożenia wniosku 
o dofinansowanie w ramach programu POWER. 

7. Przedłożenie projektu uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert- sport. 

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na     
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Rawskiego.  

9. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego powiatu za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok. 

10. Wniosek w sprawie zamiany komórki znajdującej się przy ulicy Południowej 27. 
11. Tematy na sesję Rady Powiatu Rawskiego. 
12. Sprawy różne. 
13. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 4 W tym punkcie Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół z poprzedniego 
posiedzenia zarządu. 
 

Ad. 5 Informacja na temat podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, 
pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone 



w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na zadanie pn. Budowa/modernizacja* 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych. 

Powiat Rawski na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4103E 
Dańków – gr. pow. (Jakubów) od km 0+365 do 0+435 i od km 0+485 do km 1+915 
otrzymał wsparcie w wysokości:  100 050,00 zł 

Koszt ogólny zadania: 526 567,92 zł 

Kwota wnioskowanych środków: 315 940,75 zł (60%). 

 

Ad. 6 W kolejnym punkcie  Zarząd upoważnił dyrektora LO im Marii Skłodowskiej 
Curie do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu POWER. 

 

Ad.7 Zarząd zapoznał się z projektem uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert- sport, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu, przygotowanym przez 
Wydział Polityki Społecznej oraz podjął decyzję o przekazaniu projektu do 
zaopiniowania przez merytoryczną komisję rady. 

 

Ad. 8 W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, 
który stanowi załącznik nr 3 do protokołu 

 

Ad. 9 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia projektu Uchwały Rady 
Powiatu Rawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu za 
2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 
Ad. 10 Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek dzierżawcy lokalu w sprawie zamiany 
komórki znajdującej się przy ulicy Południowej 27, który stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu, poinformował, iż zamiana taka jest możliwa wyłącznie w drodze aktu 
notarialnego, poprzedzonego inwentaryzacją budynku i wykonaniem operatu 
szacunkowego. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na wynajęcie komórki nr 1 na okres 
3 miesięcy, w tym czasie zostanie wszczęta procedura przetargowa umożliwiająca 
najem w/w komórki na okres 3 lat.  
 
 
Ad. 11 W tym punkcie Zarząd Powiatu ustalił listę materiałów do przekazania na 
najbliższą Sesję Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się 18 czerwca o godzinie 
10.00. 



 
1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu za 2020 rok 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok. 

2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Powiatu Rawskiego”. 
 
Ponadto podczas obrad XXXII sesji Rady Powiatu Rawskiego odbędzie się debata nad 
raportem o stanie powiatu za 2020 rok oraz podjęte zostaną uchwały w sprawie 
udzielenia wotum zaufania oraz absolutorium Zarządowi Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 12 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono także termin kolejnego posiedzenia zarządu na dzień 
14.06.2021 r. na godzinę 13.00. 
 
Ad. 13 Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski– Józef  Matysiak dokonał o godzinie 12.40 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:

