
P R O T O K Ó Ł NR 25/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 8 czerwca 2015 roku. 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 

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

protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Marzena Pakuła – Skarbnik 

Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Sylwia Stangreciak – Z-ca 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Stefan Goryczka – 

Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.  

  Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski.  

 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3.  Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na wykorzystanie środków PFRON na wymianę zużytego 

wyposażenia WTZ lub jego doposażenie.   

4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego.  

6.  Przystąpienie do złożenia wniosku na realizacje projektu e-urząd.  

7. Stanowisko w sprawie uczestnictwa Powiatu Rawskiego w tworzącej się 

organizacji celowego Związku Powiatów woj. łódzkiego w celu realizacji 

projektów.  

8.  Zatwierdzenie wykazu nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy i nabycia do 

zasobu powiatowego po okresie dzierżawy.  

9.  Rozpatrzenie wniosku Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w sprawie 

regulacji jej stanu prawnego.  

10. Powołanie komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości będących 

własnością Powiatu Rawskiego.  

11.Rozpatrzenie wniosku RAWiK w sprawie służebności przesyłu sieci 

kanalizacyjnej przy ul. Opoczyńskiej.  

12. Stanowisko w sprawie służebności przesyłu dla PGE na działce nr 548/2 

przy ul. Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej.  

13. Sprawy różne.                                                                                                                                 

14. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 13
00 

dokonał 

Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski , witając zaproszonych gości oraz 

członków Zarządu 
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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 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na wykorzystanie środków PFRON na wymianę zużytego 

wyposażenia WTZ lub jego doposażenie.   

Pani Sylwia Stangreciak -  Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie  omówiła projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na wykorzystanie środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wymianę zużytego wyposażenia 

Warsztatów Terapii Zajęciowej lub jego doposażenie.   

 Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały. 

 

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 54/2015, która stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2015 rok.  

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2015 rok. 

Zarząd Powiatu  podjął uchwałę  w powyższej sprawie. Uchwała Nr 55/2015 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 6 Przystąpienie do złożenia wniosku na realizacje projektu e-urząd.  

W tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu poinformował, iż 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej przystępuje do złożenia wniosku 

na realizacje projektu pn” Rozwój zastosowań TIK dla e-administracji, e-

uczenia się i e-włączenia społecznego w Powiecie Rawskim”, aplikującego o 

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020, Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, 

Działania VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałanie 

VII.1.2 Technologie informacyjno – komunikacyjne”. Projekt będzie 

realizowany przez 3 lata. Wymagany wkład własny wynosi 15% całości 

projektu, natomiast 85% to dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. W związku z powyższym niezbędne jest zlecenie firmie 

zewnętrznej wykonanie Studium Wykonalności dla powyższego projektu. 

Zarząd Powiatu podjął decyzje o zleceniu  Firmie EF Consultancy Sp.z o. o  z 

siedzibą w Łodzi, Wódka ul. Pszeniczna 19 wykonania Studium Wykonalności 

projektu za cenę 2.460,00 zł. brutto z terminem wykonanie prac do dnia 30 

marca 2016 roku. Ponadto wyraził  zgodę na złożenie projektu.  
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Ad. 7 Stanowisko w sprawie uczestnictwa Powiatu Rawskiego w tworzącej się 

organizacji celowego Związku Powiatów woj. łódzkiego w celu realizacji 

projektów.  

Zarząd Powiatu podjął decyzje o uczestnictwie Powiatu Rawskiego w tworzącej 

się organizacji Celowego Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w celu 

pozyskania środków unijnych z programów Regionalny Program Operacyjny i 

Polska Cyfrowa na zadnia związane z poprawą i uaktualnieniem bazy danych 

ewidencji gruntów i budynków , utworzenie cyfrowych baz danych dotyczących 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, szczegółowej osnowy 

geodezyjnej oraz bazy danych obiektów topograficznych (tzn. mapy 

zasadniczej).  

 

Ad. 8  Zatwierdzenie wykazu nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy i nabycia 

do zasobu powiatowego po okresie dzierżawy.  

W tym punkcie Pan Dyrektor Goryczka przedłożył i omówił projekt wykazu i 

warunki zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Rawskiego,  położonych w Rawie Mazowieckiej w obrębie 4 przy ul. 

Tomaszowskiej i Niepodległości,  przeznaczonych do sprzedaży w trybie 

przetargu pisemnego nieograniczonego. Wykaz podaje się do publicznej 

wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 30 

czerwca 2015 roku.  

Zarząd Powiatu zatwierdził omówiony wykaz nieruchomości.  

 

Ad. 9 Rozpatrzenie wniosku Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w 

sprawie regulacji jej stanu prawnego.  

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej 

zwróciła się z wnioskiem w sprawie regulacji jej stanu prawnego lokalu 

zajmowanego przez placówkę przy ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej.  

Zarząd Powiatu polecił Wydziałowi Geodezji zlecenie inwentaryzacji i złożenie 

wniosku do ksiąg wieczystych o wpis. Po wprowadzeniu inwentaryzacji w 

księdze wieczystej należy wydać decyzje na trwały zarząd na lokal nr 4  na 

rzecz Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.   

 

 

Ad. 10 Powołanie komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości będących 

własnością Powiatu Rawskiego.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej w 

celu przeprowadzenia przetargów na: sprzedaż, oddawanie w użytkowanie 

wieczyste oraz własność naniesień budowlanych, najem, dzierżawę 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rawskiego; sprzedaż prawa 

użytkowania wieczystego oraz własności naniesień budowlanych , znajdujących 

się na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Rawskiego. 

Uchwała Nr 56/2015 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
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Ad. 11 Rozpatrzenie wniosku RAWiK w sprawie służebności przesyłu sieci 

kanalizacyjnej przy ul. Opoczyńskiej.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Spółki RAWiK, wyrażając 

zgodę Spółce na wejście w teren w celu położenia sieci kanalizacji sanitarnej o 

długości 311,99 m. Ustalenie służebności nastąpi za jednorazową odpłatnością.   

W związku z powyższym Zarząd polecił Wydziałowi Geodezji zlecić wycenę 

służebności przesyłu i przedstawić na kolejnym posiedzeniu Zarządu do 

akceptacji.  

 

Ad. 12 Stanowisko w sprawie służebności przesyłu dla PGE na działce nr 548/2 

przy ul. Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej.  

Zarząd Powiatu podjął decyzje w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu dla PGE na działce nr 548/2 przy ul. Zwolińskiego w 

Rawie Mazowieckiej, jednocześnie wnioskując, aby PGE ujęła w planach na rok 

2016 przebudowę linii napowietrznej energetycznej znajdującej się nad 

boiskiem szkolnym , która stwarza zagrożenie dla uczniów szkoły.  

 

Ad. 13 Sprawy różne.     

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień  16.06.2015 

roku godz. 14
00 

.  

                                                                                                                         
Ad. 14  Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta  

Rawski – Marian Krzyczkowski dokonał o godzinie 14
30

 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  ........................................... 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


