
P R O T O K Ó Ł NR 58/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 26 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 Powiatu,  Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu,  Marzena Pakuła - 

Skarbnik Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, 

Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa, 

Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.  

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 gazowej średniego 

ciśnienia w działkach o numerach ewidencyjnych: 268/4, 268/6, w obrębie 

Konopnica , w obrębie Żydowice – nr ew. 114/1, 114/2, 115/2, 116/2, 117/1, 

117/4, 338/5, oraz w obrębie Niwna – nr ew. 192/11,193/2, 194/2, 195/2 

197/2, stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 4111E Wałowice – 

Konopnica.  

4. Wyrażenie zgody na lokalizację projektowanej sieci gazowej średniego 

ciśnienia w działkach o numerach ewidencyjnych: 287,296/2,296/1, 296/3, 

299, 300 w obrębie nr 1 Rawa Mazowiecka, działka nr ew. 134 w obrębie 8 

Rawa Mazowiecka , dz. nr ew. 463 w obrębie 16 Głuchów , dz. nr ew. 569 w 

obrębie 17 Głuchów oraz działka nr ew. 480/2 w obrębie 5 Jeżów , 

stanowiących pas kolejowy kolei wąskotorowej. 

5.  Informacja na temat dostaw soli do zimowego utrzymania dróg przez Firmę 

Barter S.A. z Białegostoku.  

6.  Wypracowanie koncepcji zagospodarowania działek o nr  308/41 i 308/19 

stanowiących własność Powiatu Rawskiego i zaliczanych do Łódzkiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kontekście ostatnich zmian planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka.   

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku za rok 2015.  

8. Przedstawienie sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2015.  

9. Omówienie i zatwierdzenie Powiatowego kalendarza Imprez Kulturalnych i 

Sportowych na 2016 rok.  

10. Porządek Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

11. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w 

budżecie.  

12.  Sprawy różne.                                                                                                                           

13. Zamknięcie posiedzenia. 
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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 gazowej średniego 

ciśnienia w działkach o numerach ewidencyjnych: 268/4, 268/6, w obrębie 

Konopnica , w obrębie Żydowice – nr ew. 114/1, 114/2, 115/2, 116/2, 117/1, 

117/4, 338/5, oraz w obrębie Niwna – nr ew. 192/11,193/2, 194/2, 195/2 197/2, 

stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 4111E Wałowice – Konopnica.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę za pełną odpłatnością na lokalizację 

projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia w działkach o numerach 

ewidencyjnych: 268/4, 268/6, w obrębie Konopnica , w obrębie Żydowice – nr 

ew. 114/1, 114/2, 115/2, 116/2, 117/1, 117/4, 338/5, oraz w obrębie Niwna – nr 

ew. 192/11,193/2, 194/2, 195/2 197/2, stanowiących pas drogowy drogi 

powiatowej nr 4111E Wałowice – Konopnica.  

Przedmiotowa inwestycja stanowi kolejny etap planu gazyfikacji powiatu 

rawskiego.  

 

Ad. 4 Wyrażenie zgody na lokalizację projektowanej sieci gazowej średniego 

ciśnienia w działkach o numerach ewidencyjnych: 287,296/2,296/1, 296/3, 299, 

300 w obrębie nr 1 Rawa Mazowiecka, działka nr ew. 134 w obrębie 8 Rawa 

Mazowiecka , dz. nr ew. 463 w obrębie 16 Głuchów , dz. nr ew. 569 w obrębie 

17 Głuchów oraz działka nr ew. 480/2 w obrębie 5 Jeżów , stanowiących pas 

kolejowy kolei wąskotorowej. 

Powiatu wyraził zgodę za pełną odpłatnością na lokalizację projektowanej sieci 

gazowej średniego ciśnienia w działkach o numerach ewidencyjnych : 

287,296/2,296/1, 296/3, 299, 300 w obrębie nr 1 Rawa Mazowiecka, działka nr 

ew. 134 w obrębie 8 Rawa Mazowiecka , dz. nr ew. 463 w obrębie 16 Głuchów , 

dz. nr ew. 569 w obrębie 17 Głuchów oraz działka nr ew. 480/2 w obrębie 5 

Jeżów , stanowiących pas kolejowy kolei wąskotorowej.  

Przedmiotowa inwestycja stanowi kolejny etap planu gazyfikacji powiatu 

rawskiego.  

 

Ad. 5 Informacja na temat dostaw soli do zimowego utrzymania dróg przez 

Firmę Barter S.A. z Białegostoku.  

W tym punkcie Pani Małgorzata Killman - Dyrektor Wydziału Infrastruktury 

poinformowała o piśmie jakie wpłynęło o Firmy BARTER S.A. z Białegostoku 

informujące o dokonanej kradzieży soli, która miała być przedmiotem sprzedaży 

na rzecz Powiatu (zgodnie z zawartą umową Nr 173/2015 z dnia 2 listopada 

2015 r.) W związku z zaistniałą kradzieżą Firma BARTER S.A. , jako 

poszkodowany składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Kradzież soli 

nastąpiła  z placu składowego należącego do podmiotu trzeciego, który 

zobowiązał się na podstawie umowy składu do przechowywania towaru. 

Dokonana kradzież 2772,96 ton soli, na szkodę BARTER S.A. wyczerpuje 
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znamiona zaistnienia siły wyższej umożliwiającej realizacje zawartej umowy 

sprzedaży co do niedostarczonej części. Dlatego też spółka zawiadamia, iż nie 

posiada towaru , który mógłby być sprzedany na rzecz Powiatu.  

W nawiązaniu do przedstawionej informacji, ponadto Pani Dyrektor Killman 

poinformowała ,iż w dniu 21.01.2016 rok została sporządzona notatka służbowa 

na okoliczność (reklamacji) dostaw soli do zimowego utrzymania dróg przez 

w/w firmę. Notatka  służbowa stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

Po zapoznaniu się z tematem Zarząd Powiatu poprosił o opnie prawną radcy 

prawnego w kwestii przesłanego pisma przez firmę BARTER S.A., oraz 

wystąpić do firmy o zwrot kosztów za towar (sól) nie spełniający przedmiotu 

zamówienia określanego w  postępowaniu przetargowym. Postanowił również 

powtórzyć postępowanie przetargowe na dostawy soli w formie zapytania o 

cenę. 

 

Ad. 6 Wypracowanie koncepcji zagospodarowania działek o nr  308/41 i 308/19 

stanowiących własność Powiatu Rawskiego i zaliczanych do Łódzkiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kontekście ostatnich zmian planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka.   

Zarząd Powiatu podjął decyzje o zwrócenie się z prośbą do Burmistrza Miasta 

Rawa Mazowiecka o dokonanie zmian w planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka na działkach nr ewid. 308/41 i 308/19 

położonych  w obrębie 4 Rawa Mazowiecka, stanowiących własność powiatu 

rawskiego. Wnioskując o przywrócenie przeznaczenia dla wyżej wspomnianego 

terenu funkcji „tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów” . 

Zmiana planu w proponowanym zakresie przyczyni się do optymalizacji ładu 

przestrzennego miasta, jednocześnie pozwoli na bardziej racjonalne 

gospodarowanie terenem, zmierzające do efektywniejszego wykorzystania 

gruntów powiatowych objętych ŁSSE. Pozostawienie dotychczasowego 

przeznaczenia jako teren zabudowy usługowej (4.369.U) wyklucza możliwość 

pozyskania inwestora zainteresowanego działalnością w specjalnej strefie 

ekonomicznej i wymusza potrzebę podziału działek na mniejsze działki 

usługowe oraz budowę drogi dojazdowej (4.368.KDD) obsługującej te działki, 

co w konsekwencji wymusi wystąpienie Zarządu Powiatu z żądaniem wykupu 

przez Miasto Rawa Mazowiecka gruntów pod te drogę – w oparciu o art. 36 ust. 

1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  

 

Ad. 7 Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku za rok 2015.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku. Informacja będzie stanowić materiał 

na najbliższej Sesji Rady Powiatu.  

 

Ad. 8 Przedstawienie sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2015.  

W tym punkcie Dyrektor Andrzej Latek przedłożył Członkom Zarządu, a 

następnie omówił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
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na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Rawski za 2015 rok.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym materiałem. Sprawozdanie 

będzie stanowiło materiał na Sesji Rady Powiatu.  

 

Ad. 9 Omówienie i zatwierdzenie Powiatowego kalendarza Imprez 

Kulturalnych i Sportowych na 2016 rok.  

W tym punkcie Zarząd Powiatu zatwierdził Powiatowy Kalendarz Imprez 

Kulturalnych i Sportowych na 2015 rok. Kalendarz stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 

 

Ad. 10 Porządek Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił porządek XV Sesji 

Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 3.02.2016 roku o godzinie 16
00

: 

- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu, 

- przedstawienie informacji o działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

w 2015 roku., 

- przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Rawski za rok 2015, 

- przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na rok 2016, 

- przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy 

powiatu rawskiego z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok. 

Zarząd Powiatu przyjął przedstawiony powyżej porządek XV Sesji Rady 

Powiatu. 

Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i  przyjął plan pracy 

Zarządu Powiatu Rawskiego na 2016 rok, który stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 

  

Ad. 11  Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian 

w budżecie.  

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt 

Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w budżecie.  

Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  

 

Ad. 12 Sprawy różne. 

Zabierając głos w sprawach różnych Dyrektor Latek poinformował ,iż wpłynęły 

droga meilową od AMG Centrum Medyczne Sp.z o. o dwa pisma do 

wiadomości Zarządu Powiatu w kwestii zaktualizowania harmonogramu 

inwestycyjnego stanowiącego zał. nr 3 do umowy dzierżawy nr 210/2013 z dnia 

15 listopada 2013 r. oraz  o zawarcie porozumienia w spłacie zobowiązania z 

tytułu czynszu dzierżawnego i rozliczenie kwoty w 10 miesięcznych ratach. 

Zarząd Powiatu zapoznał  się z przedstawioną informacją i upoważnił  Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej  do podjęcie działań  w kwestii zawarcia porozumienia 

dotyczącego spłaty zobowiązania z tytułu czynszu dzierżawnego i rozliczenie 

kwoty w 10 miesięcznych ratach. Natomiast w kwestii zaktualizowania 
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harmonogramu inwestycyjnego stanowiącego zał. nr 3 do umowy dzierżawy nr 

210/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. podjął decyzje o uzupełnienie pisma przez 

AMG Sp.z o  o. w kwestii terminów i formy.  

Ponadto w sprawach różnych  ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 
02.02.2016 roku godz. 14

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 16
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  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


