
P R O T O K Ó Ł NR 72/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 26 kwietnia 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,  Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Anna 

Solecka – Dyrektor SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, Stefan Goryczka – 

Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki  Nieruchomościami, 

Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Małgorzata Killman – 

Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Leszek Przybył – Z-ca Dyrektora Wydziału 

Infrastruktury, Grażyna Walewska – Inspektor w Oddziale Oświaty, Kultury i 

Sportu, Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury i 

Budownictwa.  

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3.  Wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi na opracowanie inwentaryzacji drzewostanu zabytkowej 

alei w Grzymkowicach.  

4. Porozumienia dla Gminy: Biała Rawska, Cielądz ,Sadkowice do wniosku o 

przyznanie pomocy w ramach dofinansowania na operację typu ”Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020.  

5. Wniosek Pana Marcina Kusego zamieszkałego w Rawie Mazowieckiej, ul. 

Krakowska 14m15 w sprawie dalszej możliwości umieszczania w pasie 

drogowym drogi powiatowej nr 4152E – Al. Konstytucji 3 Maja w Rawie 

Mazowieckiej obiektu handlowego (kiosk).    

6. Wniosek Wójta Gminy Regnów o wyrażenie zgody na umieszczenie 

rurociągu odprowadzającego wody popłuczne w poboczu pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 4306E.  

7. Ogłoszenie konkursu na wyłonienie partnera do realizacji zadania 

„Modernizacja kolei wąskotorowej”.  

8. Zawiadomienie Wójta Gminy Cielądz o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz , 

fragmenty wsi: Komorów, Łaszczyn i Niemgłowy.  

9. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Cielądz, fragmenty wsi: Cielądz, Ossowice, Komorów.  

10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 

Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej o wyrażenie zgody w właściciela na 



wycięcie 4 drzew (robinia akacjowa -  1 szt.  i brzoza brodawkowata – 3 szt.) 

na działce nr 549/3 obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka.  

11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej o 

wyrażenie zgody właściciela na wycięcie 1 drzewa (modrzew europejski) na 

działce nr 379/1 obręb 3 miasta Biała Rawska.  

12. Oświadczenia dotyczące sprzedaży sprzętu i aparatury medycznej.  

13. Zatwierdzenie harmonogramu pracy aptek.  

14. Informacja w sprawie zakończenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 

przy ul. Łowickiej w Rawie Mazowieckiej.  

15. Informacja w sprawie wypowiedzenia umowy o zarządzanie nieruchomością 

wspólną przez Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.  

16.Zatwierdzenie wyboru organizacji pozarządowej do realizacji Radosnego 

Święta.  

17.  Sprawy różne.                                                                                                                      

18. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 14
00 

dokonał                       

Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski, 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 Wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi na opracowanie inwentaryzacji drzewostanu 

zabytkowej alei w Grzymkowicach. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na założenie wniosku do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o środki 

finansowe na opracowanie inwentaryzacji drzewostanu zabytkowej alei w 

Grzymkowicach. 

 

Ad. 4 Porozumienia dla Gminy: Biała Rawska, Cielądz ,Sadkowice do wniosku 

o przyznanie pomocy w ramach dofinansowania na operację typu ”Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020.  

W tym punkcie Pani Dyrektor Małgorzata Killman przedstawiła informacje nt. 

zawartych Porozumień z Gminami Biała Rawska, Cielądz i Sadkowice do 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach dofinansowania na operację typu 

”Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją dotyczącą zawartych 

porozumień.   

 



 

Ad. 5 Wniosek Pana Marcina Kusego zamieszkałego w Rawie Mazowieckiej, 

ul. Krakowska 14m15 w sprawie dalszej możliwości umieszczania w pasie 

drogowym drogi powiatowej nr 4152E – Al. Konstytucji 3 Maja w Rawie 

Mazowieckiej obiektu handlowego (kiosk). 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.  

 

Ad. 6 Wniosek Wójta Gminy Regnów o wyrażenie zgody na umieszczenie 

rurociągu odprowadzającego wody popłuczne w poboczu pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 4306E.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę za pełną odpłatnością na umieszczenie rurociągu 

odprowadzającego wody popłuczne w poboczu pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 4306E.  

 

Ad. 7 Ogłoszenie konkursu na wyłonienie partnera do realizacji zadania 

„Modernizacja kolei wąskotorowej”.  

Pan Leszek Przybył – Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury zwrócił się z 

wnioskiem do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na ogłoszenie o naborze 

Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu 

konkursowego w ramach Osi VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny 

regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 

Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  pn.: „Rewitalizacja zabytkowej 

Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała, Etap I i II”. Zakres Partnerstwa 

obejmował będzie:  

- wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, 

- monitoring rzeczowo-finansowy projektu, 

- realizację zadań w zakresie: 

a. wsparcia merytorycznego z zakresu zagadnień technicznych i 

prawnych w dziedzinie kolejnictwa, 

b. wsparcia merytorycznego z zakresu zastosowania rozwiązań 

historycznych w dziedzinie zabytków kolejnictwa 

c. promocji projektu,  

Realizacja projektu będzie związana z remontem infrastruktury i taboru Kolei 

Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała oraz infrastruktury towarzyszącej. Projekt 

realizowany będzie przez Powiat Rawski  – Lidera projektu z udziałem 

partnerów.                                                                                                      

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie konkursu. Również w tym punkcie 

Zarząd Powiatu  polecił Wydziałowi Infrastruktury  zrobić rozeznanie dotyczące                                                        

postawienia znaków drogowych na terenie Gm. Sadkowice.  

 



 

 

 

Ad. 8 Zawiadomienie Wójta Gminy Cielądz o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz , 

fragmenty wsi: Komorów, Łaszczyn i Niemgłowy.  

Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury  i Budownictwa 

poinformował o zawiadomieniu Wójta Gminy Cielądz o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Cielądz, fragmenty wsi: Komorów, Łaszczyn i Niemgłowy.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym zawiadomieniem. 

 

Ad. 9 Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Cielądz, fragmenty wsi: Cielądz, Ossowice, Komorów.  

Zarząd Powiatu uzgodnił ww. projekt. Jednocześnie zwraca uwagę, że 

zaproponowane w przedłożonym projekcie ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszarów wsi Komorów i 

Ossowice mogą w przyszłości generować konflikty społeczne wynikające z 

bezpośredniego sąsiedztwa terenów oznaczonych symbolami 15.11.P i 15.10.P z 

terenami przeznaczonymi pod zabudowę jednorodzinną oznaczonymi: 

15.09.MNu, 15.08MNu, 15.05MNu,15.06.MNu, 15.07.MNu, i 8.04.MNu.  

 

Ad. 10 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 

Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej o wyrażenie zgody w właściciela na 

wycięcie 4 drzew (robinia akacjowa -  1 szt.  i brzoza brodawkowata – 3 szt.) na 

działce nr 549/3 obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.  

 

Ad. 11 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 

Rawskiej o wyrażenie zgody właściciela na wycięcie 1 drzewa (modrzew 

europejski) na działce nr 379/1 obręb 3 miasta Biała Rawska.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.  

 

Ad. 12 Oświadczenia dotyczące sprzedaży sprzętu i aparatury medycznej. 

Zabierając głos w tym punkcie Pani Anna Solecka – Dyrektor Samodzielnego 

Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej przedstawiła i 

omówiła projekt oświadczeń pomiędzy SPZOZ , a AMG Centrum Medyczne 

Sp. z. o. o oraz Powiatem Rawskim dotyczących przeniesienia prawa własności 

sprzętu medycznego. Przeniesienie Prawa własności nastąpi po weryfikacji 

wartości spłaconych rat z ceną rynkową sprzętu na dzień tego przeniesienia. 

Zgodnie z § 1 ust.2 Uchwały nr 11/2014 Zarządu Powiatu Rawskiego, AMG 

Centrum Medyczne Sp. z. o. o będzie zobowiązany do dalszego użytkowania 

nabytego sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z jego dotychczasowym 

przeznaczeniem w ramach łączącej strony Umowy dzierżawy Nr 210 z dnia 15 

listopada 2013 roku   oraz w ramach kontraktu z NFZ.               



Zostanie zawarta umowa sprzedaży wraz z wystawioną przez Samodzielny 

Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej fakturą.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie oświadczeń w treści 

przedstawionej przez Dyrektora Annę Solecką. Oświadczenia stanowią 

załączniki nr 2 i 3 do protokołu.  
 

Ad. 13 Zatwierdzenie harmonogramu pracy aptek.  

Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram pracy aptek w powiecie rawskim w 

miesiącu maju i czerwcu  2016 roku. Harmonogram stanowi załącznik nr 4 i 5 

do protokołu.  

 

Ad. 14 Informacja w sprawie zakończenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 

przy ul. Łowickiej w Rawie Mazowieckiej.  

Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami poinformował, iż w dniu 22.04.2016 roku o godzinie 11:00, 

w budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przeprowadzono 

pierwszy  ustny nieograniczony  przetarg. Przedmiotem przetargu było prawo 

własności zabudowanej nieruchomości Powiatu Rawskiego, położonej w 

obrębie nr 4 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej w ewidencji gruntów 

numerami 48/1 i 48/2  o łącznej powierzchni 834m
2
. Do uczestnictwa w 

postępowaniu przetargowym nie zgłosiły się żadne osoby ( nie wniesiono 

wadium). Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o wyniku przetargu.   

 

Ad. 15 Informacja w sprawie wypowiedzenia umowy o zarządzanie 

nieruchomością wspólną przez Rawskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego.  

Prezes Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Rawie 

Mazowieckiej wypowiedział w całości umowę z dnia 11 kwietnia 2004 roku  o 

zarządzanie nieruchomością wspólną przy ul. Reymonta 11 w Rawie 

Mazowieckiej. Rozwiązanie przedmiotowej umowy nastąpi z dniem 30 czerwca 

br.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją i zdecydował o wystąpieniu do 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o ocenę stanu technicznego 

budynku.  

 

Ad. 16 Zatwierdzenie wyboru organizacji pozarządowej do realizacji 

Radosnego Święta.  

W tym punkcie Pan Sekretarz poinformował, iż do realizacji zadnia publicznego 

pn.” Organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w połączeniu z 

Festynem Organizacji Pozarządowych pn. ”Radosne Święto” została wybrana 

organizacja pozarządowa tj. Stowarzyszenie „Rawski Uniwersytet Trzeciego 

Wieku” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej , ul. Kościuszki 20”.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wybór powyższej organizacji.  



 

Ad. 17  Sprawy różne. 

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 04.05.2016 

roku godz. 13
00

. 

  

Ad. 18 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta  

Rawski – Marian Krzyczkowski 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  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


