
P R O T O K Ó Ł NR 46/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 12 listopada 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, Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska , Architektury i 

Budownictwa, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Stefan 

Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej,  

Jolanta Popłońska  – Dyrektor ZSP w Białej Rawskiej, Arkadiusz Woszczyk – 

Dyrektor ZSO w Rawie Mazowieckiej, Radosław Kaźmierczak – Dyrektor     

ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej, Andrzej Romańczuk – Dyrektor ZSP w 

Rawie Mazowieckiej.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3.  Wyrażenie zgody na lokalizację projektowanej sieci SN i NN. 

4.  Wyrażenie zgody na budowę kablowej sieci elektroenergetycznej . 

5.  Wyrażenie zgody na lokalizację projektowanego przyłącza wodociągowego. 

6.Przedstawienie projektów przygotowywanych przez szkoły ponadgimnazjalne,   

prowadzące kształcenie zawodowe.  

7. Przedstawienie projektu przygotowanego do złożenia w ramach priorytetu 3: 

„ Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym na zakup  nowości 

wydawniczych”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenie kontroli w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

9. Przedstawienie zakresu kontroli, która zostanie przeprowadzona w AMG 

Centrum Medyczne Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, ul. 

Warszawska 14.   

10.  Zawiadomienie Burmistrza Miasta  Rawa Mazowiecka w sprawie   

przystąpienia  do  zmiany  Planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rawa Mazowiecka.  

11. Zawiadomienie Burmistrza Miasta  Rawa Mazowiecka w sprawie   

przystąpienia  do  zmiany  Planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rawa Mazowiecka rejonie ulic: Mszczonowskiej i Katowickiej. 

12. Zawiadomienie Wójta Gminy  Rawa Mazowiecka w sprawie   przystąpienia  

do sporządzenie  Planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa 

Mazowiecka fragmenty wsi: Konopnica i Ścieki.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego. 



15. Zatwierdzenie wyniku przetargów sprzedaży nieruchomości gruntowych. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej. 

17.Sprawy różne.                                                                                                                               

18. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 14
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 lokalizację projektowanej sieci SN i NN. 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ”Energy”, działając z upoważnienia PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren zwróciło się z prośbą o uzgodnienie 

lokalizacji projektowanej sieci SN i NN w działkach o numerach 

ewidencyjnych: 112 w obrębie 4 Gortatowice oraz 74/1 w obrębie nr 30 

Wylezinek, stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 4302E (Chociw) – 

Cielądz, w celu budowy stacji transformatorowej mającej na celu poprawę 

warunków napięcia.  

Zarząd Powiatu nie uzgodnił w/w lokalizacji z uwagi na posadowienie drzew.  

 

Ad. 4  Wyrażenie zgody na budowę kablowej sieci elektroenergetycznej . 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na budowę sieci elektroenergetycznej w 

działkach nr ewidencyjny 373/2 w obrębie Wólka Lesiewska, stanowiącej pas 

drogowy drogi powiatowej nr 4105E Rosocha – Zuski w miejscowości Wólka 

Lesiewska.  

 

Ad. 5 Wyrażenie zgody na lokalizację projektowanego przyłącza 

wodociągowego. 

Pan Tomasz Rzeźnicki zamieszkały w Łodzi przy ul. Ossowskiego 5 m 18 

zwrócił się z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza 

wodociągowego DN40 w działce o numerze ewidencyjnym 162 w obrębie 

Teodozjów, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4105E Rosocha – 

Zuski w miejscowości Teodozjów do działki o numerze ewidencyjnym 322 w 

tym samym obrębie. 

Zarząd Powiatu do rozpatrzenie wniosku powróci na jednym z kolejny 

posiedzeń zarządu po uszczegółowieniu wniosku.  

W tym punkcie również Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu 

nieograniczonego na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych usytuowanych na 

terenie miasta Rawa Mazowiecka w sezonie 2015/2016. 

 

Ad. 6 Przedstawienie projektów przygotowywanych przez szkoły 

ponadgimnazjalne,  prowadzące kształcenie zawodowe.  

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych tj. Jolanta Popłońska, Radosław 

Kaźmierczak i Andrzej Romańczuk przedstawili projekty przygotowywane 

przez szkoły ponadgimnazjalne, prowadzące kształcenie zawodowe, w związku 



z ogłoszonym konkursem przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/15 na projekty współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja, 

kwalifikacje, umiejętności, działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Termin 

składnia wniosków do dnia 4.12.2015 roku. 

Zarząd Powiatu zapoznał się przedstawionymi projektami i wyraził zgodę na 

składnie wniosków.  

 

Ad. 7 Przedstawienie projektu przygotowanego do złożenia w ramach priorytetu 

3: „ Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym na zakup  nowości 

wydawniczych”. 

W tym punkcie Pani Jolanta Popłońska – Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej oraz Pan Arkadiusz Woszczyk – 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 

przedstawili projekty przygotowane do złożenia w ramach priorytetu 3: 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” promowanie i wspieranie 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym na zakup  nowości 

wydawniczych”. Program zakłada możliwość wzbogacenia księgozbiorów szkół 

przy wkładzie własnym w wysokości 20% tj. 3000 zł. wtedy szkoła otrzyma 

12.000 zł. Pod uwagę będzie również brana liczba uczniów w szkole.  Wnioski 

składane przez szkoły w roku 2015 do dnia 20.XI br. będą realizowane w roku 

2016. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosków.  

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenie kontroli w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli w 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej. Kontrola zostanie przeprowadzona w siedzibie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Niepodległości 8 w Rawie 

Mazowieckiej w terminie od dnia 30.11.2015 r. do dnia 04.12.2015 r. Uchwał nr 

107/2015 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 9 Przedstawienie zakresu kontroli, która zostanie przeprowadzona w AMG 

Centrum Medyczne Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 

14.   

Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił 

informacje nt. kontroli, która odbędzie się w dniach od  17.11.2015 roku do dnia 

20.11.2015 roku w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej wchodzącego w 

struktury organizacyjne AMG Centrum Medyczne Sp.  z o. o.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i zatwierdził program 

kontroli. Program kontroli stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 10 Zawiadomienie Burmistrza Miasta  Rawa Mazowiecka w sprawie   

przystąpienia  do  zmiany  Planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rawa Mazowiecka.  



Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury  i Budownictwa 

poinformował o zawiadomieniu Burmistrza Miasta  Rawa Mazowiecka w 

sprawie   przystąpienia  do  zmiany  Planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Rawa Mazowiecka.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym zawiadomieniem. 

 

Ad. 11 Zawiadomienie Burmistrza Miasta  Rawa Mazowiecka w sprawie   

przystąpienia  do  zmiany  Planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rawa Mazowiecka w rejonie ulic: Mszczonowskiej i Katowickiej. 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przesłał zawiadomienie o przystąpieniu do 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka w 

rejonie ulic: Mszczonowskiej i Katowickiej. Materiał w tym zakresie omówił 

Dyrektor Irla.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym zawiadomieniem. 

 

Ad. 12 Zawiadomienie Wójta Gminy  Rawa Mazowiecka w sprawie   

przystąpienia  do sporządzenie  Planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rawa Mazowiecka fragmenty wsi: Konopnica i Ścieki.  

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przesłał zawiadomienie o przystąpieniu do 

sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa 

Mazowiecka. Zmiany dotyczą fragmentów wsi: Konopnica i Ścieki. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przesłanym zawiadomieniem.  

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 109/2015 w sprawie zmian w budżecie 

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

 

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego. 

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 110/2015 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

W tym punkcie również Zarząd Powiatu przyjął projekt budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok , oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok.  

 

Ad.15 Zatwierdzenie wyniku przetargów sprzedaży nieruchomości gruntowych. 

Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami poinformował, iż w dniu 09.11.2015 r. o godzinach 11
00

, 

11
30

, oraz 12
00 

przeprowadzono pierwsze ustne przetargi nieograniczone : 

 

1). przedmiotem przetargu było prawo własności nieruchomości Powiatu 

Rawskiego , położonej w obrębie nr 5 Miasta Rawa Mazowiecka , oznaczonej w 

ewidencji gruntów numerem 3/34 o powierzchni 14169m
2
. Do uczestnictwa w 

postępowaniu przetargowym dopuszczono 3 osoby. Cena wywoławcza 

nieruchomości wynosiła 849.783 zł. brutto , a najwyższa osiągnięta w przetargu 

cena , po 1 postąpieniu , wyniosła 858.283 zł. brutto. Ustalono jako nabywcę 

nieruchomości Pana Edmunda Pietrzaka DIITA SERIA.  

 



2). przedmiotem przetargu było prawo własności nieruchomości Powiatu 

Rawskiego , położonej w obrębie nr 5 Miasta Rawa Mazowiecka , oznaczonej w 

ewidencji gruntów numerem 3/43 powierzchni 3882 m
2 

. Do uczestnictwa w 

postępowaniu przetargowym dopuszczono 4 osoby. Cena wywoławcza 

nieruchomości wynosiła 237.390zł. zł. brutto a najwyższa osiągnięta w 

przetargu cena po 1 postąpieniu wyniosła 239.770 zł. brutto. Ustalono jako 

nabywcę nieruchomości Pana Edmunda Pietrzaka DIITA SERIA.  

 

3). przedmiotem przetargu było prawo własności nieruchomości Powiatu 

Rawskiego , położonej w obrębie nr 4 Miasta Rawa Mazowiecka , oznaczonej w 

ewidencji gruntów numerem 549/4o powierzchni 1285 m
2
. Do uczestnictwa w 

postępowaniu przetargowym nie zgłosiły się żadne osoby ( nie wniesiono 

wadium).W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem 

negatywnym.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki przetargu.  

 

Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej, 

która dokona oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w 

konkursie na realizacje zadnia pn.” Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej w 2016 roku”. Uchwala nr 108/2015 stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu.  

Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana 

Adwokata Pawła Kubiaka wyrażają zgodę na przedłużenie umowy najmu na 

dotychczasowych warunkach do końca roku 2016 .  

 

Ad. 17 Sprawy różne. 

Zabierając głos w sprawach różnych Sekretarz Slawomir Stefaniak 

poinformował, iż wpłynęło pismo od Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów 

Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” z Rawy Mazowieckiej o 

przedłużenie umowy najmu lokali oraz udostępnienie lokalu przylegającego do 

sal rehabilitacyjnych przy ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej. Zarząd 

Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu lokali, natomiast w 

kwestii udostępnienia kolejnego lokalu pod wynajem skierował wniosek do 

rozpatrzenia do Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej która to zarządza tymi lokalami i podejmuje 

decyzje w tej kwestii.  

Ponadto w sprawach różnych ustalono termin Sesji Rady Powiatu Rawskiego na 

dzień 27.11.2015 roku na godzinę 10
00

, oraz  termin posiedzenia Zarządu na 

dzień 17.11.2015 roku godz. 14
00 

. 

 

Ad. 18 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  

Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 16
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  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


