
P R O T O K Ó Ł  NR 18/2013 
z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Powiatu Rawskiego: Komisji 
Komunikacji Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego z Komisją Ochrony 

Środowiska Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Terenami odbytego  
w dniu 24 października 2013 roku 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji stałych, zgodnie z listami 

obecności stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu. Ponadto  
w posiedzeniu udział brali: Pan Leszek Przybył – zastępca Dyrektora Wydziału 
Infrastruktury, Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji Katastru  
i Gospodarki Nieruchomościami i Pan Krzysztof Jasiński – Dyrektor Powiatowej 
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej. 
 Posiedzeniu wspólnemu przewodniczył Pan Henryk Majewski  
– przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Terenami, 
który zaproponował następujący porządek obrad posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości hipoteką. 
4. Wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie  

i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust.1 lub 2 
ustawy - Prawo o ruchu drogowym - na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów 
odstąpienia od usunięcia. 

5. Spotkanie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym - informacja o działalności. 
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 obu 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 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyrażenie opinii w sprawie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na obciążenie nieruchomości hipoteką.  

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Stefan Goryczka – Dyrektor 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami: 
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 22.10.2013r. zaproponował zabezpieczenie  
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na nieruchomościach Powiatu Rawskiego i wskazał działki położone w obrębie 
ewidencyjnym 4 miasta Rawa Mazowiecka oznaczone numerami działek: 
1) 307/9 o pow. 1,3964 ha KW LD1R/40066/0 
2) 307/10 o pow. 0,6266 ha; KW LD1R/42633/0 
3) 307/11 o pow. 0,6894 ha; KW LD1R/40066/0 
4) 308/5 o pow. 0,8730 ha; KW LD1R/42633/0 
5) 308/27 o pow. 4,9978ha ; KW LD1R/40930/8 
6) 314 o pow. 0,3716 ha; KW LD1R/28707/6 
7) 387/1 pow. 0,0150ha ; KW LD1R/37315/7 
8) 387/2 pow. 0,3893 ha; KW LD1R/37315/7 
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.  

Komisje połączone, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie 
zaopiniowały projekt niniejszej uchwały. 
 
Ad. 4 W tym punkcie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat  
za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130 a 
ust.1 lub 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym - na obszarze powiatu rawskiego oraz 
kosztów odstąpienia od usunięcia. 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Leszek Przybył – zastępca 
Dyrektora Wydziału Infrastruktury w Starostwie Powiatowym: 
Coroczna konieczność aktualizowania powyższych opłat wynika z obwieszczenia 
Ministra Finansów. Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych  
z dróg na obszarze powiatu rawskiego dotyczą przypadków określonych w art. 130 a 
ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym  
(tj. Dz. U. z 2012 roku , poz. 1137 ze zm.); dotyczy to także kosztów odstąpienia  
od usunięcia. 

Komisje połączone jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt niniejszej 
uchwały. 
 
Ad. 5 W tym punkcie informację o działalności i zadaniach Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego przedstawił Pan Krzysztof Jasiński – Dyrektor Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej: 

Pan Dyrektor Jasiński omówił sprawowanie zadań publicznych w formie 
zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, wypełnianych przez PSSE. 
 
Ad. 6 W sprawach różnych: 

Pani radna Franciszka Wójcicka zgłosiła do Pana dyrektora Przybyła 
konieczność postawienia znaku – tablicy informacyjnej na granicy Chodnów/Nowy 
Chodnów, tak by odpowiadały rzeczywistej granicy tych miejscowości;  
bo na chwilę obecną nie ma tabliczki z nazwą Nowy Chodnów. 
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Pan radny Henryk Majewski zgłosił konieczność naprawy dróg na odcinkach 
Zakrzew – Huta Zawadzka, Danków –Byczki, Józefów. 

Pani radna Wójcicka zwróciła uwagę, że naprawy wymaga droga  
w Chodnowie. 

Pan radny Marek Szcześniak dodał, że pilnej naprawy wymaga odcinek 
Celinów – Szczuki.  

Pan dyrektor Przybył dodał, że nie tylko problemem są rowy przy drogach ale 
problemem jest brak utrzymania rowów melioracyjnych. 

 
Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, zakończono posiedzenie 
wspólne komisji stałych Rady Powiatu. 
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
         

Przewodniczący Komisji: 
 

 


