
P R O T O K Ó Ł NR 16/2013 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa 

i Gospodarki Terenami odbytego w dniu 31 stycznia 2013 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie, zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział brali:        
Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski i Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Henryk Majewski - przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Terenami. 
  
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
4. Wyrażenie opinii na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na obciążenie nieruchomości powiatowych hipoteką. 
5. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2013. 
6. Sprawy różne. 
7. Zamknięcie posiedzenia.   
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 12.00 dokonał Henryk Majewski 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Terenami, 
witając członków komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum               
i uprawnienie do podejmowania wiążących decyzji. 
 
Ad. 2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji  porządku obrad  uwag 
nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji uwag nie zgłoszono; został 
on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyrażenie opinii na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką. 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Stefan Goryczka – Dyrektor 
Wydziału Geodezji: 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się o pomoc w uzyskaniu pożyczki poprzez ustanowienie 
zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomościach Powiatu Rawskiego. Zarząd 
Powiatu na posiedzeniu w dniu 30 października 2012 r. zaproponował 
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zabezpieczenie na majątku, który zostanie przekazany spółce i wskazał działki  
nr 307/9, 307/11 i 314 położone w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Rawa 
Mazowiecka. 
Pożyczka została udzielona przez firmę Magellan S.A. z Łodzi wyłonioną przez 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. W drodze postępowania przetargowego  
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
Zgodnie z § 21 pkt.2 uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr V/42/2011 z dnia           
29 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 
Powiatu Rawskiego (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011 nr 153 poz. 1473), do obciążania 
nieruchomości Powiatu hipoteką wymagana jest zgoda Rady Powiatu Rawskiego.  
Hipoteka stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu w wysokości 5.000.000 złotych 
(słownie: pięć milionów złotych), udzielonego Samodzielnemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej przez wykonawcę usługi 
udzielenia pożyczki, wyłonionego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych   
- przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

Jak dodał Pan Starosta Józef Matysiak, te nieruchomości które                        
są przedmiotem zabezpieczenia będą przekazane nowo utworzonej spółce powstałej  
w wyniku przekształcenia SPZOZ. Kredyt przeznaczony jest na spłacenie 
zobowiązań, które mieszczą się już w istniejącym długu szpitala. 

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Terenami, przy 
jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej 
uchwały 
 
Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie planu pracy komisji  
na rok 2013: 
 Po dyskusji i rozpatrzeniu wszystkich propozycji Komisja Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami zaaprobowała 
jednogłośnie następujący plan pracy: 

Lp. Zadania Termin 

1. 
Przygotowanie propozycji planu pracy 
Komisji na rok 2013. 

Styczeń 

2. 
Zorganizowanie szkolenia dotyczącego 
tworzenia grup producenckich 06.02.2013r. 

Luty 

3. 

Zapoznanie się z poziomem zalesienia 
powiatu rawskiego. Spotkanie z leśnikiem. 
Spotkanie z Powiatowym Inspektorem 
Weterynarii. 

Kwiecień  

4. 
Zapoznanie się ze staniem mienia 
należącego do Powiatu Rawskiego  
– wyjazd w teren. 

Maj 

5. 
Analiza sposobu zagospodarowania mienia 
powiatowego. Spotkanie z Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym. 

Czerwiec 
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6. 

Sposoby zagospodarowania odpadów  
w poszczególnych gminach ze 
szczególnym uwzględnieniem opakowań 
po środkach ochrony roślin. 
Informacja o działalności Oddziału 
Terenowego Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

 
Wrzesień 

7. 

Ocena realizacji celów i zadań ujętych      
w strategiach rozwoju: wojewódzkiej  
i powiatowej, obejmujących rolnictwo, 
ochronę środowiska i rozwój terenów 
wiejskich.  

Październik 

8. 
Informacja o funkcjonowaniu grup 
producenckich działających na terenie 
powiatu rawskiego 

Listopad 

 
 
Ad. 6 W sprawach różnych: 
 Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał o obiady w rawskim szpitalu – czy 
muszą być one dowożone ze Zgierza. 

Pan Starosta odpowiadając wyjaśnił, że było to rozstrzygnięte w formie 
przetargu zgodnie z prawem zamówień publicznych. 

Dodając Pan Henryk Majewski poinformował, że Komisja Rewizyjna której 
jest członkiem, będąc na kontroli w SPZOZ w roku 2012 zwracała uwagę na  
kwestię dowożenia posiłków spoza Rawy.   

  
Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Henryk 
Majewski o godz. 12.50 dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
        Przewodniczący Komisji: 


