
P R O T O K Ó Ł NR 40/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 22 września 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,  Marzena Pakuła - Skarbnik 

Powiatu, Halina Bartkowicz – Błażejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami, Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, 

Architektury i Budownictwa.  

  Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski.  

  

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3.  Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 32/2015 z dnia 17.03.2015 roku 

w sprawie ustalania „Zasad rozpatrywania wniosków osób 

niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.  

4.  Zawiadomienie Burmistrza Białej Rawskiej o ponownym podjęciu przez 

Radę Miejską Biała Rawska uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biła Rawska, 

fragment obszarów wsi Bronisławów i Rokszyce.  

5.  Zawiadomienie Burmistrza Białej Rawskiej o podjęciu przez Radę Miejską 

Biała Rawska uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, 

fragment obszarów wsi Słupce i Szwejki Małe.  

6.  Zawiadomienie Burmistrza Białej Rawskiej o podjęciu przez Radę Miejską 

Biała Rawska uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej na najem lokali 

użytkowych w budynkach Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2015 rok.  

10. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej ( w formie decyzji administracyjnej). 



11. Zatwierdzenie treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym , pisemnym na 

sprzedaż nieruchomości Powiatu Rawskiego przy ul. Niepodległości 8 i 

Tomaszowskiej 8 w Rawie Mazowieckiej.  

12. Zatwierdzenie harmonogramu dyżurów aptek na miesiące październik i 

listopad 2015 roku.  

13. Sprawy różne.                                                                                                                               

14. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 14
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  Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 32/2015 z dnia 17.03.2015 

roku w sprawie ustalania „Zasad rozpatrywania wniosków osób 

niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.  

W tym punkcie Dyrektor Halina Bartkowicz – Błażejewska omówiła projekt 

uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę nr 32/2015 Zarządu Powiatu 

Rawskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie ustalenia „Zasad 

rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowania ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd w 2015 roku”.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę zgodnie z powyższym. Uchwała Nr 91/2015 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 4 Zawiadomienie Burmistrza Białej Rawskiej o ponownym podjęciu przez 

Radę Miejską Biała Rawska uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, 

fragment obszarów wsi Bronisławów i Rokszyce.  

Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury  i Budownictwa 

poinformował o zawiadomieniu Burmistrza Białej Rawskiej o ponownym 

podjęciu przez Radę Miejską Biała Rawska uchwały w sprawie przystąpienia do 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała 

Rawska, fragment dotyczy obszarów wsi Bronisławów i Rokszyce. Zmiana 

polega na wyłączeniu  z opracowania  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części działek.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym zawiadomieniem. 

 



Ad. 5 Zawiadomienie Burmistrza Białej Rawskiej o podjęciu przez Radę 

Miejską Biała Rawska uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała 

Rawska, fragment obszarów wsi Słupce i Szwejki Małe.  

W tym punkcie również Dyrektor Irla poinformował o zawiadomieniu 

Burmistrza Białej Rawskiej o  przystąpieniu  do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów 

wsi : Słupce i Szwejki Małe. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym zawiadomieniem. 

 

Ad. 6 Zawiadomienie Burmistrza Białej Rawskiej o podjęciu przez Radę 

Miejską Biała Rawska uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała 

Rawska. 

Kolejno i również w tym punkcie Dyrektor Irla poinformowało o 

zawiadomieniu Burmistrza Białej Rawskiej o podjęciu przez Radę Miejską 

Biała Rawska uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym zawiadomieniem. 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej na najem 

lokali użytkowych w budynkach Starostwa Powiatowego w Rawie 

Mazowieckiej.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej w 

celu przygotowania i przeprowadzenia przetargów na najem lokali użytkowych, 

położonych w budynkach Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 

Uchwała Nr 92/2015 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.   

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 89/2015 w sprawie zmian w budżecie 

powiatu  na 2015 rok, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2015 rok.  

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w 

sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2015 rok. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę  w powyższej sprawie. Uchwała 

Nr 90/2015 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 10 Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej ( w formie decyzji administracyjnej). 

Zabierają głos w tym punkcie Dyrektor Stefan Goryczka omówił projekt decyzji 

administracyjnej w sprawie ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Poradni 



Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej przy ul. 

Niepodległości 8.  

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z przedstawioną informacją, wyraził zgodę  

na  ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Niepodległości 8 w formie 

decyzji administracyjnej.  

 

Ad. 11 Zatwierdzenie treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, pisemnym 

na sprzedaż nieruchomości Powiatu Rawskiego przy ul. Niepodległości 8 i 

Tomaszowskiej 8 w Rawie Mazowieckiej.  

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Dyrektor Goryczka omówił projekt 

ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, pisemnym na sprzedaż nieruchomości 

Powiatu Rawskiego przy ul. Niepodległości 8 i Tomaszowskiej 8 w Rawie 

Mazowieckiej. Pod uwagę będą brane 3 wagi do oceny ofert które wpłyną,  tj. 

cena nabycia, wysokość czynszu dzierżawnego oraz cena odkupu nieruchomości 

przez powiat.   

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją, natomiast co do 

kwestii zatwierdzenia treści ogłoszenia podejmie decyzje na jednym z kolejnych 

posiedzeń zarządu.  

 

Ad. 12 Zatwierdzenie harmonogramu dyżurów aptek na miesiące październik i 

listopad 2015 roku.  

Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram pracy aptek w powiecie rawskim w 

miesiącu październiku i listopadzie 2015 roku. Harmonogram stanowi załącznik 

nr 6 i 7 do protokołu.  

 

Ad. 13 Sprawy różne. 

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 29.09.2015 

roku godz. 12
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 15
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  ........................................... 

 

 

 

 


