
P R O T O K Ó Ł NR 7/2015 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Terenami odbytego w dniu 17 czerwca 2015 roku 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie, zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział brał Pan 

Wiesław Miksa – Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 

 Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Komisji - Pan Henryk Majewski. 

  

Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

4. Opinia do projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na przekazanie lokalu użytkowego Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

5. Wyjazd w teren – objazd nieruchomości powiatowych. 

6.   Sprawy różne. 

7. Zamknięcie posiedzenia.   

 

 

Ad.1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 10:10 dokonał Przewodniczący 

Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Pan Henryk Majewski, witając 

członków komisji. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie do podejmowania 

wiążących decyzji. 

 

Ad.2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji  porządku obrad  uwag 

nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad.3 Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji (z 27 maja 2015 r.) został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 

obejmującego wyrażenie opinii do uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na przekazanie lokalu użytkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Wiesław Miksa – Kierownik 

Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej (tj. Dz. U. 2015 poz. 618) samodzielny publiczny zakład opieki 

zdrowotnej gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 
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nieruchomościami i majątkiem jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem 

własnym (otrzymanym lub zakupionym). 

Ponieważ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej jest utworzony i prowadzony przez Powiat Rawski, tak więc jest  

on zobowiązany do wyposażenia go w mienie, aby mógł samodzielnie nim 

gospodarując realizował swoją misję. 

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami 

pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 

 

Ad.5 Wyjazd w teren – ustalono trasę przejazdu: ul. Łowicka (budynek starego 

Domu Dziecka), ul. Kolejowa (budynek dworca wąskotorówki),  

ul. Zwolińskiego (budynek planowanych warsztatów krawieckich przy ZSCEZiU), 

Osada Dolna (działki w dzierżawie rolniczej), ul. Targowa (tereny inwestycyjne, 

działki przy szpitalu), ul. Opoczyńska (tereny inwestycyjne)… 
 

Ad.6 W sprawach różnych: 

Pan Kierownik Miksa poinformował, że planowane jest wydzielenie działek 

(poza budynkami dworców i gruntów pod torami) z terenów dworców w Rawie  

i Białej Rawskiej i wystawienie ich do sprzedaży. 

Pan radny Bogdan Pietrzak, wyrażając swoje zdanie, stwierdził, że dobrym 

pomysłem byłoby pozbycie się tych części gruntów w obrębie wąskotorówki 

szczególnie dworców, które są zbędne, a pozyskane pieniądze przeznaczyć  

na realizację celów samorządu powiatowego (np. budowa dróg). 

Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski, przypominając historię przejęcia 

przez Powiat Rawski własności nieruchomości w pasie wąskotorówki, stwierdził  

że jest to zabytek i jedna z nielicznych działających kolei wąskotorowych i trzeba 

czynić wszystkie starania, żeby ją zachować. Jak dodał Pan Wicestarosta - należy 

stworzyć coś na kształt muzeum i przenieść część, jak nie całość,  sprzętów  

i wyposażenia z Rogowa. 

Pan radny Bogdan Pietrzak zwrócił uwagę na problem przecinania przez 

Kolejką dróg publicznych i bezpieczeństwa w obrębie takich skrzyżowań. 

Następnie Komisja udała się w objazd nieruchomości Powiatu Rawskiego. 

 

Ad.7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Henryk 

Majewski o godz. 13
30 

dokonał zamknięcia objazdowego posiedzenia komisji.  

 
W załączeniu : 

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 

Sporządził: Tomasz Góraj. 

        Przewodniczący Komisji: 


