
P R O T O K Ó Ł NR 39/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 15 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, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Wiesław 

Miksa – Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,  

  Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak.  

  

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3.  Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargów nieograniczonych. 

4.  Opinia w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, ciągów drogowych 

usytuowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka, stanowiących 

dotychczas drogi powiatowe. 

5.  Rozpatrzenie wniosku Pana Dariusza Pastuszka reprezentująca spółkę jawna 

Mekronex i Ekodradex w sprawie dzierżawy lub sprzedaży działek nr 3/44 i 

3/21 w Rawie Mazowieckiej pod budowę farmy fotowoltaicznej.  

6.  Dzierżawa lokali w budynku przy ul. Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckiej. 

7. Wycięcie drzew na działce przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej.  

8. Propozycja tematów na Sesje Rady Powiatu Rawskiego.  

9. Przyjęcie projektów Uchwał Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w 

budżecie powiatu, oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu rawskiego.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2015 rok.  

12. Sprawy różne.                                                                                                                               

13. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 12
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  Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargów nieograniczonych. 



Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie przetargów nieograniczonych na : 

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu 

rawskiego,  

- dostawę soli drogowej, 

- zimowe utrzymanie  dróg powiatowych miejskich, 

- oraz na przeprowadzenie postępowania do 30 tyś Euro na dostawę piasku.  

 

Ad. 4 Opinia w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, ciągów 

drogowych usytuowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka, stanowiących 

dotychczas drogi powiatowe. 

Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinie w kwestii zaliczenia do kategorii dróg 

gminnych, poniżej przedstawionych ciągów drogowych: 

-  nr 4100E ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – o długości 0,100 km (działka 

nr ewidencyjny 263),  

-  nr 4100E Plac Wolności – o długości 0,300 km (działka o nr ewidencyjnych:  

260,261,262),  

-  nr 4100E ul. Kościuszki – o długości 0,175 km (część działki ewidencyjnej nr 

259 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4152E ul. Faworna/ Al. Konstytucji 

3 maja) 

- nr 4110E ul. Kolejowa – o długości 0,430 km (działka ewidencyjna nr ½ do 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 4152E – ul. Faworna.  

 

Ad. 5 Rozpatrzenie wniosku Pana Dariusza Pastuszka reprezentująca spółkę 

jawną Mekronex i Ekodradex w sprawie dzierżawy lub sprzedaży działek nr 

3/44 i 3/21 w Rawie Mazowieckiej pod budowę farmy fotowoltaicznej.  

Pan Kierownik Wiesław Miksa przedstawił wniosek Firmy Mekronex SP.J.  

która zainteresowana jest dzierżawą terenu o powierzchni ok. 2 hektarów na 

terenie województwa łódzkiego. Bierze również pod uwagę zakup terenu. Teren 

będzie przeznaczony pod budowę farmy fotowoltaicznej  o mocy około 1 MW. 

Zarząd Powiatu zaproponował sprzedaż działki nr 3/44 położonej w Rawie 

Mazowieckiej i na podstawie operatów szacunkowych sprzedaży nieruchomości 

przyjął 50zł/m
2 

netto. Wartości sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona po 

wyszacowaniu przez rzeczoznawcę majątkowego i po otrzymaniu informacji o 

chęci nabycia przez zainteresowanego.  

Zabierając głos w tym punkcie Pan Starosta Krzyczkowski poprosił o akceptację 

Zarządu Powiatu w kwestii  rozpoczęcia rozmów ze współwłaścicielem drogi 

położonej między Panem Świetlikiem a zakładami produkcyjnymi,  w związku z 

pojawieniem się potencjalnego inwestora w Łódzkiej Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej.  

 

Ad. 6 Dzierżawa lokali w budynku przy ul. Kościuszki 5 w Rawie 

Mazowieckiej. 



Pan Sekretarz Powiatu przedstawił informacje o dzierżawie lokali w budynku 

przy ul. Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckiej. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i wyraził zgodę na 

dzierżawę lokali na okres do dwóch lat.  

 

Ad. 7 Wycięcie drzew na działce przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie drzew na działce przy ul. Targowej 

w Rawie Mazowieckiej za kwotę 1500 zł. Wykonanie usługi zleca się Firmie  

Pana Kazimierza Budek.  

 

Ad. 8 Propozycja tematów na Sesje Rady Powiatu Rawskiego. 

Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił propozycję porządku 

X Sesji Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się 29 września 2015 roku o 

godzinie 9
00

: 

1. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian budżetu roku 

2015. 

2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie pozbawienia kategorii 

dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.  

Zarząd Powiatu przyjął propozycję powyżej przedstawionego porządku X Sesji 

Rady Powiatu Rawskiego. 

 

Ad. 9 Przyjęcie projektów Uchwał Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian 

w budżecie powiatu, oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

Zarząd Powiatu przyjął projekty Uchwał Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

zmian w budżecie powiatu, oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu rawskiego.  

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w 

sprawie zmiany budżetu powiatu rawskiego.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę  w powyższej sprawie. Uchwała 

Nr 87/2015 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 11 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 jednogłośnie  podjął uchwałę  w powyższej sprawie. Uchwała 

Nr 88/2015 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

 

 

 

 



Ad. 12 Sprawy różne. 

Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował o XIII 

imprezie integracyjnej po nazwą „Wszystkie dzieci nasze są” , która odbędzie 

się w dniu 20.09.2015 roku o godzinie 14
00 

przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej. Następnie Pan Starosta Matysiak 

poinformował o dofinansowaniu w kwocie 7.000 zł.  przejazdów kolejowych w 

dniu 27 września 2015 r. przez Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi 

Rawskiej. Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu 

na dzień 22.09.2015 roku godz. 14
00

, oraz  terminy  Sesji Rady Powiatu 

Rawskiego na dzień 29.09.2015 r. godzina 9
00

, oraz 30.10.2015 roku godzina 

9
00

.  

 

Ad. 13 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  

Rawski – Józef Matysiak  dokonał o godzinie 13
30

 zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu. 

 

 

 

W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  

 

Sporządził: Tomasz Góraj 
 

Zarząd Powiatu: 

 

Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 

 

Marian Krzyczkowski Wicestarosta  ............................................. 

 

Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 

 

Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 

 

Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 

 

 

 

 

 

 


