
P R O T O K Ó Ł NR 26/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 16 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:  Maria Charążka – Przewodnicząca 

Rady, Sławomir Stefaniak- Sekretarz Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor 

Wydziału Infrastruktury, Wiesław Miksa – Kierownik Oddziału Geodezji i  

Gospodarki Nieruchomościami.  

 Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski.  

  

 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Wyrażenie zgody na lokalizację projektowanej linii kablowej średniego 

napięcia w działce o nr ewidencyjnym 51 w obrębie Wólka Babska, 

stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4106E Wólka Lesiewska – 

Babsk.  

4.  Wycięcie drzew na działkach należących do powiatu w Rawie Mazowieckiej. 

5. Przedłużenie umowy dzierżawy lokali użytkowych w budynku przy ul. 

Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckiej i wyrażenie zgody na położenie 

światłowodu do tych pomieszczeń.  

6.  Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na przekazanie lokalu na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Niepodległości 8. 

7.  Decyzja w sprawie przekazania w trwały zarząd pomieszczeń w budynku 

przy ul. Niepodległości 8 na rzecz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Rawie Mazowieckie przy ul. Niepodległości 8. 

8. Sprawy różne.                                                                                                                                 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 12
00 

dokonał 

Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski , 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 zgody na lokalizację projektowanej linii kablowej średniego 

napięcia w działce o nr ewidencyjnym 51 w obrębie Wólka Babska, stanowiącej 

pas drogowy drogi powiatowej nr 4106E Wólka Lesiewska – Babsk.  



Materiał w tym zakresie przedstawiła Pani Małgorzata Killman – Dyrektor 

Wydziału Infrastruktury. Po zreferowaniu zagadnienia , Zarząd Powiatu wyraził 

zgodę zgodnie z powyższym.   

Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu ze swego grona wskazał Starostę – 

Józefa Matysiaka, Wicestarostę – Mariana Krzyczkowskiego i Członka Zarządu 

– Tadeusza Damaza jako osoby upoważnione do podpisywania oświadczeń woli 

w imieniu Powiatu na realizację zadania pod nazwą: Modernizacja drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych. 

 

Ad. 4 Wycięcie drzew na działkach należących do powiatu w Rawie 

Mazowieckiej. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie  8 szt. drzew gatunek topola z działki 

o numerze 307/9 przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej. Należy poszukać 

firmy z korzystną ofertą cenową za wykonanie usługi.  

 

Ad. 5 Przedłużenie umowy dzierżawy lokali użytkowych w budynku przy ul. 

Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckiej i wyrażenie zgody na położenie 

światłowodu do tych pomieszczeń.  

Zarząd Powiatu podjął  decyzje o przedłużeniu umowy dzierżawy lokali 

użytkowych w budynku przy ul. Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckiej do końca 

2015 roku, oraz wyraził  na realizację przedsięwzięcia polegającego na  

położenie światłowodu do tych pomieszczeń pod warunkiem rezygnacji z 

roszczeń z tego tytułu  poniesionych kosztów.   

 

Ad. 6 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na przekazanie lokalu na rzecz Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Niepodległości 8. 

Pan Kierownik Wiesław Miksa omówił projektu Uchwały w powyższej kwestii.  

Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  

 

Ad. 7 Decyzja w sprawie przekazania w trwały zarząd pomieszczeń w budynku 

przy ul. Niepodległości 8 na rzecz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 

Rawie Mazowieckie przy ul. Niepodległości 8. 

Zarząd Powiatu polecił, aby Dyrektor Anna Solecka złożyła oświadczenie do 

ksiąg wieczystych o tym że zrzeka się  użytkowania samodzielnego lokalu nr 1 

wraz z pomieszczeniami przynależnymi i prawami z tym lokalem związanymi 

oraz  wyraża zgodę na wykreślenie tego prawa z ksiąg wieczystych. Następnie 

polecił Wydziałowi Geodezji, by zgodnie z nową inwentaryzacją znieść aktem 

notarialnym dotychczasową ustanowioną odrębność własności lokali na 

działkach nr 387/1, 387/2 położonych  przy ul. Niepodległości 8 w Rawie 

Mazowieckiej i tym samym aktem wprowadzić w księgach wieczystych nową 

inwentaryzację w oparciu o zaświadczenie Starosty Rawskiego dotyczące 

odrębności lokali i po wprowadzeniu tej inwentaryzacji w księgach wieczystych 

przekazać w użytkowanie lokal nr 1 Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej tym samym aktem, a decyzją Zarządu Powiatu przekazać w 

trwały zarząd lokal nr 4 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie 

Mazowieckiej przy ul. Niepodległości 8.  

 



Ad. 8 Sprawy różne. 

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 23.06.2015 

roku godz. 14
00

.  

 

Ad. 9 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta  

Rawski – Marian Krzyczkowski dokonał o godzinie 13
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  ........................................... 

 

 

 


