
P R O T O K Ó Ł NR 101/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 14 listopada 2016 roku 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 

z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Sławomir Stefaniak – Sekretarz 

Powiatu,  Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Małgorzata Killman – Dyrektor 

Wydziału Infrastruktury, Iwona Michalak – Z-ca Dyrektora Wydziału 

Środowiska, Architektury i Budownictwa.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie 

Popłońskiej - Dyrektorowi ZSP w Białej Rawskiej do reprezentowania 

Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 

realizację projektu pn. ”Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w 

LO w Białej Rawskiej”. 

4.  Rozpatrzenie  wniosku w sprawie zezwolenia na przeprowadzenie badań 

archeologicznych na działce nr ew. 354/1 obręb 40 Wałowice, gmina Rawa 

Mazowiecka. 

5. Wniosek Stowarzyszenia Diabetyków w sprawie użyczenia lokalu. 
6. Przyjęcie  projekt budżetu powiatu na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na 2017 rok i lata następne. 

7. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych. 
9. Podjęcie decyzji w sprawie procedury sprzedaży nieruchomości poł. w Rawie 

Maz. przy ul. Łowickiej 5 . 

10. Rozpatrzenie wniosku o dokonanie zmiany w operacie ewidencji gruntów i 

budynków. 

11. Podjęcie  decyzji w sprawie  sprzedaży działek stanowiących własność 

Powiatu   poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej. 

12.  Rozstrzygnięcie  przetargu na założenie osnowy geodezyjnej. 

13.  Sprawy różne.                                                                                                             

14. 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 protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również 

uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie 

Popłońskiej - Dyrektorowi ZSP w Białej Rawskiej do reprezentowania Powiatu 

Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację 

projektu pn. ”Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej 

Rawskiej”. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Jolancie Popłońskiej - 

Dyrektorowi ZSP w Białej Rawskiej do reprezentowania Powiatu Rawskiego w 

zakresie złożenia, podpisania, realizacji i rozliczani wniosku o dofinansowanie  

projektu  konkursowego pn. ”Zintegrowany program poprawy jakości edukacji 

w LO w Białej Rawskiej” współfinansowanego ze Środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020. Działanie XI.1 

Wysoka jakość edukacji, Podziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne. Kwota 

wnioskowanego dofinansowania 248 907,52 zł. , wkład własny 18 734,98 zł. 

Uchwała Nr 236/2016 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 4 Rozpatrzenie  wniosku w sprawie zezwolenia na przeprowadzenie badań 

archeologicznych na działce nr ew. 354/1 obręb 40 Wałowice, gmina Rawa 

Mazowiecka. 

Realizując przyjęty porządek obrad Dyrektor Małgorzata Killman przedstawiła 

wniosek Firmy  BB INSTAL Sp.  z o o. z Warszawy w sprawie zezwolenia                                   

na przeprowadzenie badań archeologicznych na działce nr ew. 354/1 obręb 40 

Wałowice, gmina Rawa Mazowiecka, w związku z lokalizacją złącza 

kablowego  niskiego napięcia w dz. nr ew. 354/1, obręb 40 Wałowice.  

Zarząd Powiatu wyraził  zgodę na przeprowadzenie przedmiotowych prac, 

jednocześnie zobowiązując firmę do  przywrócenia do stanu pierwotnego po 

wykonaniu robót.  

 

Ad. 5 Wniosek Stowarzyszenia Diabetyków w sprawie użyczenia lokalu. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Diabetyków w 

sprawie użyczenia lokalu na dotychczasowych warunkach.  
 

Ad. 6 Przyjęcie projekt budżetu powiatu na 2017 rok oraz Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na 2017 rok i lata następne. 

Przedstawienie tego punku poproszono Panią Marzenę Pakuła – Skarbnika 

Powiatu, która omówiła projekt budżetu powiatu na 2017 rok oraz projekt 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok i lata następne. 

Zarząd Powiatu przyjął projekt budżetu powiatu na 2017 rok, oraz Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na 2017 rok i lata następne. 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 234/2016 w sprawie zmian w budżecie 

powiatu , która stanowi załącznik nr 3 do protokołu 



 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok. 

Realizując przyjęty porządek obrad Pani Skarbnik - Marzena Pakuła  

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2016 rok. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę  w powyższej sprawie. Uchwała 

Nr 235/2016  stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 9 Podjęcie decyzji w sprawie procedury sprzedaży nieruchomości położonej 

w Rawie Mazowieckiej  przy ul. Łowickiej 5. 

Zarząd Powiatu podjął decyzje o sprzedaży nieruchomości położonej w Rawie 

Mazowieckiej  przy ul. Łowickiej 5 w trybie rokowań i ustalił aby cena 

wywoławcza została na dotychczasowym poziomie tj. 151 tyś zł. , oraz ustalił   

zaliczkę w wysokości  10% od ceny wywoławczej, skład komisji został 

niezmieniony. Ponadto dał możliwość komisji w rokowaniach do obniżenia 

wartości nieruchomości do wysokości 40% wartości z pierwszego przetargu.  

 

Ad. 10 Rozpatrzenie wniosku o dokonanie zmiany w operacie ewidencji 

gruntów i budynków. 

W tym punkcie Dyrektor Stefan Goryczka zwrócił się z wnioskiem o dokonanie 

zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków działek stanowiących 

własność Powiatu położonych w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, ul. 

Kościuszki 5 ( działka nr 259 i 334/3 ). Zmiana wynika z błędnego obliczenia 

współrzędnej punktu granicznego.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w operacie ewidencji 

gruntów i budynków. 

 

Ad. 11 Podjęcie  decyzji w sprawie  sprzedaży działek stanowiących własność 

Powiatu   położonych  w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej. 

Zarząd Powiatu podjął decyzje, aby zlecić oszacowanie tych działek, a następnie 

wszcząć procedurę przetargową. Ponadto upoważnił Dyrektora Wydziału 

Infrastruktury do przekazania Spółce RAWIK  sieci wodociągowo – 

kanalizacyjnej położonej przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej. Po 

przekazaniu Spółce urządzeń sieci, polecił Wydziałowi Geodezji zająć się 

sprawą ustanowienia służebności przesyłu.  

 

Ad. 12 Rozstrzygnięcie  przetargu na założenie osnowy geodezyjnej. 

W tym punkcie Dyrektor Goryczka przedstawił informację o wynikach 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w 

trybie zapytania o cenę na wykonanie pracy geodezyjnej pn. ”Założenie 



szczegółowej osnowy geodezyjnej 3  klasy poziomej i wysokościowej dla 

wybranych obszarów powiatu rawskiego oraz aktualizację bazy BDSOG danymi 

wynikowymi z wykonania pomiarów „. Najkorzystniejszą ofertę złożyło 

Przedsiębiorstwo Pomiarów Geodezyjnych Sp. z o. o. ul. Modzelewskiego 27, 

02-679 Warszawa w cenie ofertowej brutto 69.741,00 zł.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wynik powyższego postępowania.  

 

Ad. 13 Sprawy różne. 

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 23.11.2016 

rok godzina 1300.  

 

Ad. 14 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i 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  ............................................. 

 

Marian Krzyczkowski Wicestarosta  ............................................. 

 

Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 

 

Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 

 

Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


