
 

P R O T O K Ó Ł NR 56/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 12 stycznia 2016 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, Andrzej 

Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Stefan Goryczka – Dyrektor 

Wydziału Geodezji, Katastru 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 lokalizację projektowanego przyłącza energetycznego 

NN w działce o numerze ewidencyjnym 6 w obrębie Turobowice Kolonia, 

stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4124E Godzimierz – 

Turobowice, do działki numer ewidencyjny 13 będącej własnością Pana 

Arkadiusza Karpińskiego zamieszkałego Studzianek 27. 

4. Wyrażenie zgody na lokalizację projektowanej sieci gazowej średniego 

ciśnienia w działkach o numerach ewidencyjnych: 206/1, 207 w obrębie nr 8 

– Rawa Mazowiecka oraz 809 w obrębie Boguszyce, 269/1 w obrębie 

Boguszyce Małe , stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 4110E 

Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły.  

5. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Poprawa dostępności 

do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i 

remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – etap II”.  

6. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „ Termomodernizacja 

kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”. 

7. Informacja dotycząca szkód powstałych na dwóch pojazdach zaparkowanych 

w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4110E przy posesji położonej w 

Rawie Mazowieckiej przy ul. Księże Domki nr 41. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 

Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 

realizację projektu pn.” Liceum innego wymiaru” w ramach RPO WŁ na lata 

2014-2020. 

9. Przedłożenie protokołu z kontroli w AMG Centrum Medyczne Szpital Św. 

Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

10. Zatwierdzenie wartości nieruchomości przy ul. Łowickiej działka nr 48/1 i 

48 /2 obręb nr 4 w Rawie Mazowieckiej.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok.  

12. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.  

 



13.  Sprawy różne.                                                                                                                           

14. 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 projektowanego przyłącza 

energetycznego NN w działce o numerze ewidencyjnym 6 w obrębie 

Turobowice Kolonia, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4124E 

Godzimierz – Turobowice, do działki numer ewidencyjny 13 będącej własnością 

Pana Arkadiusza Karpińskiego zamieszkałego Studzianek 27. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę za pełną odpłatnością  na lokalizację 

projektowanego przyłącza energetycznego NN w działce o numerze 

ewidencyjnym 6 w obrębie Turobowice Kolonia, stanowiącej pas drogowy drogi 

powiatowej nr 4124E Godzimierz – Turobowice, do działki numer ewidencyjny 

13 będącej własnością Pana Arkadiusza Karpińskiego zamieszkałego 

Studzianek 27. 

  

Ad. 4 Wyrażenie zgody na lokalizację projektowanej sieci gazowej średniego 

ciśnienia w działkach o numerach ewidencyjnych: 206/1, 207 w obrębie nr 8 – 

Rawa Mazowiecka oraz 809 w obrębie Boguszyce, 269/1 w obrębie Boguszyce 

Małe, stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 4110E Rawa 

Mazowiecka – Dziurdzioły.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę za pełną odpłatnością na lokalizację 

projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia w działkach o numerach 

ewidencyjnych: 206/1, 207 w obrębie nr 8 – Rawa Mazowiecka oraz 809 w 

obrębie Boguszyce, 269/1 w obrębie Boguszyce Małe, stanowiących pas 

drogowy drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły.  

Przedmiotowa inwestycja stanowi pierwszy etap planu gazyfikacji powiatu 

rawskiego.  

 

Ad. 5 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Poprawa 

dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, 

przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – etap II”.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn.” Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich 

poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim 

– etap II”.  

 

Ad. 6 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.                                         

„ Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej”. 



Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w 

Rawie Mazowieckiej”. 

 

Ad. 7 Informacja dotycząca szkód powstałych na dwóch pojazdach 

zaparkowanych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4110E przy posesji 

położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Księże Domki nr 41. 

W tym punkcie został przedstawiona opinia prawna Pani Jolanty Miśkiewicz – 

Radcy Prawnego  w sprawie odpowiedzialności odszkodowawczej zarządcy 

drogi za szkody wyrządzone niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem  

obowiązków ustawowych. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym materiałem i podtrzymał swoją 

decyzje odnośnie odmowy wypłaty odszkodowania. Ponadto zdecydował o 

rozważeniu przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury możliwości  postawienia 

znaku zakazu zatrzymywania się i postoju w pasie drogowym drogi powiatowej 

Nr 4110E  przy posesji położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Księże 

Domki nr 41. 

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o 

dofinansowanie oraz realizację projektu pn.” Liceum innego wymiaru” w 

ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Jolancie Popłońskiej – 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej do 

reprezentowania Powiatu Rawskiego przy realizacji projektu pn. ”Liceum 

innego wymiaru” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 

XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w szczególności do:   

formuowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu, 

dysponowania i wydatkowania przekazanych środków, rozliczania otrzymanego 

dofinansowania oraz składania innych dokumentów związanych z wdrażaniem i 

wykonaniem projektu. Wartość projektu to 500 000 zł. Wkład własny 30 000 zł. 

W ramach projektu planowany jest zakup wyposażenia pracowni fizycznej, 

chemicznej, biologicznej, matematycznej, doposażenie infrastruktury sieciowo – 

usługowej , dodatkowe zajęcia dla młodzieży z matematyki, biologii, chemii, 

technologii informacyjnej oraz  szkolenia i  kursy dla nauczycieli. 

Ponadto zatwierdził diagnozę na podstawie indywidualnego zapotrzebowania 

Liceum Ogólnokształcącego – szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudni 9, przedstawioną przez 

Dyrektora szkoły. Uchwał nr 142/2016 stanowi załącznik  nr 2 do protokołu.  

 

Ad. 9 Przedłożenie protokołu z kontroli w AMG Centrum Medyczne Szpital 

Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

W tym punkcie  nastąpiło rozdanie protokołu z kontroli w AMG Centrum 

Medyczne Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej celem zapoznania się.  

Omówienie protokołu kontroli nastąpi na jednym z kolejnych posiedzeń 

zarządu.  

 



Ad. 10 Zatwierdzenie wartości nieruchomości przy ul. Łowickiej działka nr 48/1 

i 48 /2 obręb nr 4 w Rawie Mazowieckiej.  

Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami poinformował, iż biegły rzeczoznawca majątkowy 

wyszacował nieruchomość położoną przy ul. Łowickiej tj. działka nr 48/1 i 48 /2 

obręb nr 4 w Rawie Mazowieckiej o powierzchni 834 m
2
 na kwotę 301 000, 00 

zł.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wartość nieruchomości w wysokości 301 000,00 zł. 

oraz zdecydował o sprzedaży nieruchomości  w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego. 

 

Ad. 11  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2016 rok.  

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2016 rok. 

Zarząd Powiatu  podjął uchwałę  w powyższej sprawie. Uchwała 

Nr 144 /2016, stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ponadto w tym punkcie Pani Skarbnik omówiła również projekt uchwały w 

sprawie opracowania planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2016 

rok. Zarząd Powiatu  podjął uchwałę  w powyższej kwestii. Uchwała 

Nr 141 /2016, stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 143/2016 w sprawie zmian w 

budżecie powiatu , która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 13 Sprawy różne. 

Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował o 

spotkaniu w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w kwestii sprzedaży 

nieruchomości położonej  przy ul. Opoczyńskiej w Rawie Mazowieckiej objętej  

Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną - Podstrefa Rawa Mazowiecka. 

Zabierając głos również w tym punkcie Wicestarosta Krzyczkowski 

poinformował o konkursie na dofinansowanie projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 II 

oś priorytetowa Efektywne polityki publicznej dla rynku pracy, gospodarki i 

edukacji Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Udział w 

projekcie można zgłaszać do dnia 29.01.2016 roku. Natomiast wnioski o 

dofinansowanie projektów należy składać do dnia 29.02.2016 roku. 

W sprawach różnych  ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 20.01.2016 

godz. 14
00

, a Sesji Rady Powiatu Rawskiego na dzień 26.02.2016r. godz.  10
00

.  

 

Ad. 14 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  

Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 15
30

 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  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


