
P R O T O K Ó Ł NR 168/2014 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 21 maja 2014 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, Urszula Przerwa - Kierownik Oddziału 
Zdrowia i Spraw Obywatelskich, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Piotr Irla – Dyrektor Wydziału 
Środowiska, Architektury i Budownictwa, Małgorzata Killman  - Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Opinia w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ciągów dróg 

wewnętrznych w gminie Rawa Mazowiecka.  
4. Opinia w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ciągów dróg 

wewnętrznych oraz ich przebiegu na trenie miasta Rawa Mazowiecka.   
5. Wypłata odszkodowania za grunty, których własność przeszła na Powiat Rawski 

z mocy prawa (art.98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tj. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 

6. Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego na inwestycje pn. „Poprawa 
dostępności  komunikacyjnej do drogi woj. Nr 725 - przebudowa drogi 
powiatowej nr 4106E na odc. Wólka Lesiewska - Ossa,  remont drogi 
powiatowej nr 4105E na odc. Wólka Lesiewska – Rosławowice”. 

7. Uzgodnienie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowani 
przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Sadkowice. 

8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa na terenie 
szpitala.   

9. Zatwierdzenie wyceny działek w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy 
ul. Opoczyńskiej w Rawie Mazowieckiej. 

10.  Ustalenie wartości za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE 
Dystrybucja S.A. przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej. 

11. Ustalenie wartości za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz RAWiK               
Sp. z o.o.  przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2014 rok.  

13. Przyjęcie projektu uchwały rady powiatu w sprawie zmiany uchwały roczny 
program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok – wpisanie 
zadania finansowego prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej – 16000 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.  
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     14.  Sprawy różne. 
     15. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1200 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 Opinia w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ciągów dróg 
wewnętrznych w gminie Rawa Mazowiecka.  
Materiał w tym zakresie przedstawiła Pani Dyrektor Killman. Po zreferowaniu 
zagadnienia Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinie w sprawie zaliczenia do kategorii 
dróg gminnych ciągów dróg wewnętrznych w gminie Rawa Mazowiecka tj.: 
- Stary Kurzeszyn – Kurzeszynem                    - o długości 1,075 km, 
- Konopnica – Konopnica (Kolonia)                 - o długości 5,140 km, 
- Zarzecze – Garłów                                          - o długości 1,191 km, 
- Chrusty (Nowe)                                               - o długości 1,430 km. 
 
Ad. 4 Opinia w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ciągów dróg 
wewnętrznych oraz ich przebiegu na trenie miasta Rawa Mazowiecka.   
Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinie w sprawie zaliczenia do kategorii dróg 
gminnych ciągów dróg wewnętrznych oraz ich przebiegu na trenie miasta Rawa 
Mazowiecka tj.: 
- Górna                                       - o długości 0,306 km, dz. nr 6/4, nr 7, nr 8/3, nr 729/1, 
- Kornela Makuszyńskiego         - o długości  5,140 km, dz. nr 753, 
- Janusza Korczaka                     - o długości  0,186 km, dz. nr 730, 
- Jana Brzechwy                          - o długości  0,183 km, dz. nr 769. 
 
Ad. 5 Wypłata odszkodowania za grunty, których własność przeszła na Powiat Rawski 
z mocy prawa (art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tj. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 
Pani Dyrektor Killman poinformowała o wypłatach odszkodowań za grunty które 
zostały wydzielone pod poszerzenie dróg powiatowych. Wysokość odszkodowań 
wynosi ok. 60000 zł.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawiona informacją i zdecydował o wypłacie 
odszkodowań wskazując źródło pokrycia z bieżącego utrzymani dróg. Jednocześnie 
zlecił analizę każdego wniosku.  
 
Ad. 6  Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego na inwestycje pn. 
„Poprawa dostępności  komunikacyjnej do drogi woj. Nr 725 - przebudowa drogi 
powiatowej nr 4106E na odc. Wólka Lesiewska - Ossa,  remont drogi powiatowej nr 
4105E na odc. Wólka Lesiewska – Rosławowice”. 
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła informacje 
o wynikach  przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa dostępności  komunikacyjnej do 
drogi woj. Nr 725 - przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odc. Wólka Lesiewska 
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- Ossa,  remont drogi powiatowej nr 4105E na odc. Wólka Lesiewska – Rosławowice”. 
Wpłynęło 5 ofert. Wybrano ofertę Nr 4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 
Sp. z o o 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19 w cenie ofertowej                    
1084 429, 43 zł. brutto za wykonanie dostawy objętej  zamówieniem. Oferta uzyskała 
najwyższą ilość punktów, jest najkorzystniejsza oraz spełnia warunki i wymagania 
zawarte w SIWZ.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki powyższego zamówienia.  
 
Ad. 7 Uzgodnienie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowani 
przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Sadkowice. 
Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydział Środowiska, Architektury i Budownictwa 
poinformował , iż Wójt Gminy Sadkowice zwrócił się z wnioskiem o uzgodnienie 
projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowani przestrzennego 
obowiązujących na terenie gminy Sadkowice.  
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił projekt. 
 
Ad. 8 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa na terenie 
szpitala.   
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie drzewa gatunku lipa  na terenie szpitala z 
sugestią  nowych nasadzeń.    
 
Ad. 9 Zatwierdzenie wyceny działek w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy 
ul. Opoczyńskiej w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu zatwierdził kwotę  78 zł. brutto /m2 sprzedaży działek położonych w  
Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Opoczyńskiej w Rawie 
Mazowieckiej, oraz udział w działce 3/16 (tj. droga) nie będącej w Łódzkiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej, również za kwotę 78 zł. brutto /m2  . 
 
Ad. 10 Ustalenie wartości za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE 
Dystrybucja S.A. przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej.                                                  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz 
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, działek stanowiących własność Powiatu 
Rawskiego. Wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu na działkach, na których 
Powiat jest właścicielem tj. działki nr 308/5 , 307/11, 307/7, 307/9 wynosi netto 13.971 
zł  tj. 17.184,33 brutto. Wynagrodzenie dla Powiatu za służebność, gdzie Powiat jest 
współwłaścicielem w częściach 6/9 udziałów  wynosi 4.040.67 zł. netto tj. 4.970,02zł. 
brutto.  Razem dla Powiatu  22.154,35 brutto  oraz dodatkowo zwrot kosztów za operat 
w wysokości 600 zł  co daje razem 22.754,35zł. brutto. Będą sporządzone dwa 
protokoły uzgodnień  - osobno na działkę 307/12 ze wszystkimi współwłaścicielami, 
oraz osobno dla działek 308/5,307/11, 307/7 i 307/9 (tu tylko powiat i PGE 
Dystrybucja. 
Uchwała Nr 381/2014 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Infrastruktury, aby zajął 
się sprawą przekazania za odpłatnością urządzeń sieci energetycznej PGE, oraz sieci 
urządzeń wodno-kanalizacyjnych Spółce RAWiK.  
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Ad. 11 Ustalenie wartości za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz RAWiK               
Sp. z o.o.  przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na 
działce nr 307/12 na rzecz Rawik Sp. z o. o  z siedzibą w Rawie Mazowieckiej. 
Ustanowienie służebności nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem, w 
wysokości 8782,20 zł. brutto oszacowaną przez rzeczoznawcę majątkowego + 
koszty operatu szacunkowego w wysokości 600 zł. brutto. Uchwała Nr 382/2014 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 
 
Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2014 rok.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2014 rok. Uchwała Nr 383/2014 stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu.  
 
Ad.13 Przyjęcie projektu uchwały rady powiatu w sprawie zmiany uchwały roczny 
program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok – wpisanie zadania 
finansowego prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 16000 zł 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu omówił projekt uchwały w powyższej 
sprawie.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 

Ad. 14 Sprawy różne.                                                                                                               
W sprawach różnych  ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień  28.05.2014 
roku godz. 1300 .  

Ad. 15 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta Rawski – 
Józef Matysiak dokonał o godzinie 1300 zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu.  
 
 
 
W załączeniu: 

     - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


