
P R O T O K Ó Ł NR 141/2013 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 24 września 2013 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Maria Charążka- Przewodnicząca 
Rady, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Piotr Irla – 
Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa, Grażyna 
Walewska – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Wyrażenie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 

4728W Piekarowo – gr. województwa (Grzymkowice – Dańków - Biała 
Rawska) o długości 2450m na terenie powiatu żyrardowskiego. 

4. Wyrażenie zgody na lokalizację przyłącza energetycznego typu YAKS             
4 x 120 mm2 od istniejącej stacji transformatorowej zlokalizowanej na 
działce nr ewidencyjny 863 do działki nr ewidencyjny 850 m w 
miejscowości Pukinin (nieruchomość stanowi własność Kamili Bors 
zamieszkałej Pukinin 45).   

5. Wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej o wyrażenie zgody na wycięcie drzewa na terenie 
szpitala. 

6. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Cielądz – obszar wsi Kuczyzna, oraz fragment 
obszarów wsi: Gortatowice, Mroczkowie i Wylezinek.  

7. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka – rejon ul. Miłej i Kili ńskiego.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji do zaproponowania 
nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkół i 
placówek oświatowych oraz opiekuńczo – wychowawczych 
prowadzonych przez Powiat Rawski. 

9. Wyrażenie zgody na przekazanie przyczepy ciągnikowej z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej  do Zarządu 
Dróg Powiatowych.  

10. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok 
– zadania finansowe.  

11. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
uchylenia uchwały nr XXIII/165/2013 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych kredytów.  

     13.  Sprawy różne. 
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     14. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 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  Wyrażenie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 
4728W Piekarowo – gr. województwa (Grzymkowice – Dańków - Biała 
Rawska) o długości 2450m na terenie powiatu żyrardowskiego. 
Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinie dotycząca pozbawienia kategorii 
drogi powiatowej nr 4728W Piekarowo – gr. województwa (Grzymkowice – 
Dańków - Biała Rawska) o długości 2450m na terenie powiatu żyrardowskiego. 
 
Ad. 4 Wyrażenie zgody na lokalizację przyłącza energetycznego typu YAKS             
4 x 120 mm2 od istniejącej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 
ewidencyjny 863 do działki nr ewidencyjny 850 m w miejscowości Pukinin 
(nieruchomość stanowi własność Kamili Bors zamieszkałej Pukinin 45).  
Materiał w tym zakresie przedstawiła Pani Małgorzata Killman – Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury. Po zreferowaniu zagadnienia Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę na lokalizację przyłącza energetycznego typu YAKS 4 x 120 mm2 od 
istniejącej stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 
863 do działki nr ewidencyjny 850 m w miejscowości Pukinin (nieruchomość 
stanowi własność Kamili Bors zamieszkałej Pukinin 45) z pełną odpłatnością.  
 
Ad. 5  Wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej o wyrażenie zgody na wycięcie drzewa na terenie szpitala. 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się z wnioskiem o  wyrażenie zgody na wycięcie drzewa 
gatunku klon jesieniolistny na terenie szpitala. Została sporządzona opinia przez 
leśnika z Wydziału Środowiska , Architektury i Budownictwa z której wynika, 
iż jest uzasadnione wycięcie drzewa , które zagraża bezpieczeństwu.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie drzewa. 
 
Ad. 6 Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Cielądz – obszar wsi Kuczyzna, oraz fragment obszarów 
wsi: Gortatowice, Mroczkowie i Wylezinek.  
Materiał w tym zakresie przedstawił Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału 
Środowiska, Architektury i Budownictwa .Po zreferowaniu zagadnienia Zarząd 
Powiatu pozytywnie uzgodnił projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Cielądz – obszar wsi Kuczyzna, oraz fragment obszarów 
wsi: Gortatowice, Mroczkowie i Wylezinek.  
 
Ad. 7 Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka – rejon ul. Miłej i Kili ńskiego.  
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Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka – rejon ul. Miłej i 
Kili ńskiego, w związku z rozbudową Przedszkola Miejskiego nr 1 w Rawie 
Mazowieckiej.  
 
Ad. 8  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji do zaproponowania 
nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkół i 
placówek oświatowych oraz opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych 
przez Powiat Rawski. 
Pani Grażyna Walewska  – Inspektor w  Oddziale Oświaty, Kultury i Sportu  
przedstawiła i omówiła projekt uchwały w powyższej sprawie.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji do 
zaproponowania nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla 
nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz opiekuńczo – wychowawczych 
prowadzonych przez Powiat Rawski. Uchwała Nr 300/2013  stanowi załącznik 
nr 2 do protokołu.   
 
Ad. 9 Wyrażenie zgody na przekazanie przyczepy ciągnikowej z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej  do Zarządu Dróg 
Powiatowych.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym.  
 
Ad. 10 Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 
rok – zadania finansowe.  
Zarząd Powiatu przyjął roczny projekt współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 2014 rok , oraz zaakceptował jedno zadnie finansowe ujęte 
w programie jakim jest „Radosne święto z okazji dnia 3-go Maja w kwocie 3500 
zł.   
 

Ad. 11  Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
uchylenia uchwały nr XXIII/165/2013 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych kredytów.  
Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w powyższej sprawie.  
 
Ad. 12 Sprawy różne. 
W sprawach różnych Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu 
poinformował o awarii kotłowni w budynku Starostwa przy Placu Wolności 1. 
W związku z powyższym Zarząd zobowiązał Wydział Organizacyjny do oceny 
ile będzie kosztować instalacja nowego pieca. Natomiast Pan Starosta Matysiak 
poinformował o obchodach 150. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego  
które odbędą się w dniu 4 października 2013 r. o godzinie 11 00 w Starostwie 
Powiatowym (Sala konferencyjna) w Rawie Mazowieckiej przy  Placu 
Wolności 1. Następnie Starosta Matysiak przedłożył  informację o bieżącej 
działalności komisji przetargowej dotyczącej dzierżawy szpitala.  
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Również w sprawach różnych  ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 
27.09.13 r.  na godz. 1200. 

Ad.13 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1500 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
 
 
W załączeniu: 

     - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

Sporządziła : Kinga Kacprzak 
 
 

Zarząd Powiatu: 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta  ............................................. 
 
Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 

 
 
 
 
 
 
 


