
P R O T O K Ó Ł NR 28/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 30 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, Iwona Michalak – Z-ca 

Dyrektora Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa, Andrzej Latek – 

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Anna Solecka – Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej.  

  Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak.  

  

 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3.  Zatwierdzenie raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla powiatu 

rawskiego za lata 2013-2014. 

4.  Zatwierdzenie wyniku konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego 

dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie 

rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizowanego w formie 

wsparcia wraz z udziałem dotacji ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

5. Wyrażenie zgody na  ogłoszenie przetargu na uruchomienie linii kredytowej 

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej. 

6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

ograniczonym prawe rzeczowym.  

7. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na darowiznę Gminie Biała Rawska samodzielnego lokalu nr 2 z 

przynależnościami położonymi w budynku na działce nr 1323 w obrębie nr 2 

miasta Biała Rawska.  

8. Informacja w sprawie wartości rynkowej działki nr 3/43 przeznaczonej do 

sprzedaży położonej w obrębie nr 5 przy ul. Opoczyńskiej w Rawie 

Mazowieckiej.  

9. Podjęcie decyzji w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż warsztatów 

szkolnych przy Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 

w Rawie Mazowieckiej.  

10. Sprawy różne.                                                                                                                                 

11. Zamknięcie posiedzenia. 

 



Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 9
00 

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 Zatwierdzenie raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla 

powiatu rawskiego za lata 2013-2014. 

Zarząd Powiatu zatwierdził sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Rawskiego za lata 2013 – 2014.  

 

Ad. 4 Zatwierdzenie wyniku konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego 

dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizowanego w formie wsparcia wraz z 

udziałem dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

W tym punkcie Pani Sylwia Stangreciak - Z-ca Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła informacje o wynikach otwartego 

konkursu ofert na wykonanie zadania dotyczącego podejmowania działań 
mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wpłynęła 1 

oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 

Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” w Rawie Mazowieckiej w kwocie 13.000 

zł. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wynik powyższego konkursu. 

 

Ad. 5 Wyrażenie zgody na  ogłoszenie przetargu na uruchomienie linii 

kredytowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Rawie Mazowieckiej. 

Pani Anna Solecka – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej  zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na 

ogłoszenie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę pożyczki w  

wysokości 5 000 000,00 zł. Realizacja pożyczki następowałaby w transzach w 

okresie 6 miesięcy, natomiast spłata następowałaby w okresie kolejnych 12 

miesięcy. Maksymalny koszt pożyczki nie powinien przekroczyć 533 330,65 zł. 

Pożyczka przeznaczona byłaby na pełne i terminowe pokrycie wcześniej 

zaciągniętego zobowiązania finansowego. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego.  

 

Ad. 6 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości ograniczonym prawe rzeczowym.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, położonej w obrębie 

ewidencyjnym nr 4 Miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków numerem 548/2, służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy 



Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Lublinie. Ustanowienie służebności w wysokości 200 zł. brutto nastąpi za 

jednorazowym wynagrodzeniem. Uchwała Nr 60/2015 stanowi załącznik nr 2 

do protokołu.  

 

Ad. 7 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na darowiznę Gminie Biała Rawska samodzielnego lokalu nr 2 

z przynależnościami położonymi w budynku na działce nr 1323 w obrębie nr 2 

miasta Biała Rawska.  

Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami omówił projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w 

sprawie wyrażenia zgody na darowiznę Gminie Biała Rawska samodzielnego 

lokalu nr 2 z przynależnościami położonymi w budynku na działce nr 1323 w 

obrębie nr 2 miasta Biała Rawska.  

Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały i polecił Wydziałowi 

Geodezji ustalenie wartości  darowizny. 

 

Ad. 8 Informacja w sprawie wartości rynkowej działki nr 3/43 przeznaczonej do 

sprzedaży położonej w obrębie nr 5 przy ul. Opoczyńskiej w Rawie 

Mazowieckiej.  

W tym punkcie Dyrektor Goryczka poinformował, iż biegły rzeczoznawca 

majątkowy wyszacował 1m
2 
powierzchni działki o numerze  ewidencyjnym 3/43 

położonej w obrębie nr 5 przy ul. Opoczyńskiej w Rawie Mazowieckiej 

przeznaczonej do sprzedaży na kwotę 49,72 zł. netto. Powierzchnia działki 

wynosi 3882m
2
. Cena wywoławcza całości działki wynosi  237.390 zł. brutto. 

Sprzedaż działki nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i zatwierdził wartość 

rynkową działki nr 3/43 . 

 

Ad. 9 Podjęcie decyzji w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż szkolnych 

warsztatów odzieżowych przy Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 

Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.  

Zarząd Powiatu podjął decyzje o wszczęciu procedury przetargowej na sprzedaż 

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 549/4 zabudowanej 

budynkiem szkolnych warsztatów odzieżowych,  położonej w obrębie 4 Rawy 

Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego 46. Cena wywoławcza wynosi 1.217.700 

zł. brutto.   

Ponadto w tym punkcie Pan Starosta Matysiak poprosił o przełożenie opinii 

prawnej w sprawie możliwości zbycia działki Nr 549/4 bez konieczności 

odkupu przez Powiat. 

 

Ad. 10 Sprawy różne. 

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 7.07.2015 

roku godz. 14
00

.  

 

Ad. 11 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 



i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  

Rawski – Józef Matysiak  dokonał o godzinie 10
00

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

 

 

 

 

 


