
P R O T O K Ó Ł NR 144/2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 21 lipca 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 protokołów z poprzednich posiedzeń zarządu. 
5. Wniosek o wyrażenie zgody na posadzenie róż w pasie drogi powiatowej 

(Wilkowice). 
6. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Starosty Rawskiego do 

złożenia wniosków o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. 

7. Określenie obszarów wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

8. Informacja o wynikach postępowania w trybie zapytania o cenę dot. wykonania 
operatu szacunkowego d/c ustalenia wysokości czynszu/opłaty,  za dzierżawę 
części nieruchomości Skarbu Państwa, poł. w obr. Rylsk Duży, gm. Regnów, 
oznaczonej nr dz. 463/12, (zajętej pod obiekt radiokomunikacyjny),  w związku z 
wnioskiem PKP PLK S.A. 

9. Informacja o wynikach postępowania w trybie zapytania o cenę dot. wykonania 
mapy stanu prawnego dla działek nr 266 - 270 obręb Stary Kurzeszyn gm. Rawa 
Mazowiecka. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu dla klubów sportowych na realizację zadania własnego 
Powiatu Rawskiego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 r. 

11. Sprawy różne. 
12. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 4 W tym punkcie Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły z poprzednich 
posiedzeń zarządu. 
 
 
Ad. 5 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na posadzenie róż w pasie drogi powiatowej 
(Wilkowice). 



 
 
Ad. 6 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę nr 359/2021 Zarządu Powiatu  
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Rawskiego do złożenia wniosków do 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, która stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 7 W kolejnym punkcie Zarząd Powiatu wstępnie określił obszary planowanych do 
złożenia wniosków o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych w kategoriach bez kwotowego ograniczenia oraz do 30 
milionów złotych- wnioski dotyczące dróg oraz zlecił wydziałowi merytorycznemu ich 
przygotowanie. 

Zarząd podjął także decyzję o złożeniu wniosku w kategorii do 5 milionów złotych  
o nazwie „Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego  
w Rawie Mazowieckiej’ na kwotę 4 629 000 zł.  

 

Ad.8 W tym punkcie Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania w trybie 
zapytania o cenę dot. wykonania operatu szacunkowego d/c ustalenia wysokości 
czynszu/opłaty,  za dzierżawę części nieruchomości Skarbu Państwa, poł. w obr. Rylsk 
Duży, gm. Regnów, oznaczonej nr dz. 463/12, (zajętej pod obiekt radiokomunikacyjny),  
w związku z wnioskiem PKP PLK S.A. 

Wybrano ofertę BIURA OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI WOJCIECH 
SUPERA za kwotę 700 zł. Termin wykonania do 10.08.2021 r. 

 

Ad. 9 Zarząd Powiatu Rawskiego zatwierdził wyniki postępowania w trybie zapytania 
o cenę dot. wykonania mapy stanu prawnego dla działek nr 266 - 270 obręb Stary 
Kurzeszyn gm. Rawa Mazowiecka. 

Wpłynęły 2 oferty, najkorzystniejsza oferta- J.w. Geo Jakub Walczak Biura projektowe 
za kwotę 12 850 zł. 

 

Ad. 10 W tym punkcie Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej 
powołanej uchwalą nr 358/2021 Zarządu Powiatu Rawskiego z przeprowadzonej oceny 
zawierającą propozycją rozstrzygnięcia konkursu dla klubów sportowych na realizację 
zadania własnego Powiatu Rawskiego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 
roku zatwierdził powyższe rozstrzygnięcie konkursu. Opinia stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu. 

 



Ad. 11 Sprawy różne. 

W sprawach różnych ustalono termin kolejnego posiedzenia zarządu na dzień 
23.07.2021 r. na godzinę 14.00. 
 
 
Ad. 12 Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski– Józef  Matysiak dokonał o godzinie 12.30 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:

