
 

 

P R O T O K Ó Ł NR 79/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 21 czerwca 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: Marzena Pakuła – Skarbnik 

Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Halina Bartkowicz-

Błażejewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 

Mazowieckiej, Piotr Irla - Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury i 

Budownictwa, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami.                                                                             

 

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Informacja o planowanym ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie 

zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu 

prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 

realizowanego w formie wsparcia, wraz z udzieleniem dotacji ze środków 

PFRON na kwotę 13.000 zł.  

4.Zaopiniowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.  

5. Informacja o wyniku przetargu z dnia 03 czerwca 2016 r. dotyczącego 

pisemnego, ograniczonego przetargu łącznego z ŁSSE w Łodzi na wyłonienie 

przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności 

gospodarczej w ŁSSE w Podstrefie Rawa Mazowiecka oraz nabędzie 

niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Rawie Mazowieckiej 

przy ul. Opoczyńskiej.  

6. Wniosek Państwa Mariany i Czesława Sowik zamieszkałych Rawa 

Mazowiecka dotyczący wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza 

kanalizacyjnego przez działkę stanowiącą własność Powiatu Rawskiego, 

będącej w zarządzie ZSCEZiU , położoną przy ul. Zwolińskiego – działka nr 

459/3, 549/4(obręb 4) miasta Rawa Mazowiecka oraz ustanowienie 

służebności gruntowej.  

7. Wniosek pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A.O/Łódz Teren, Rejon 

energetyczny Żyrardów o wyrażenie zgody na lokalizacje kabla eNN 

(przyłącza energetycznego) na działce stanowiącej własność Powiatu 

Rawskiego, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Jeziorańskiego 

oznaczonej nr 76.  

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



9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok.  

10.  Sprawy różne.                                                                                                                      

11. 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  Informacja o planowanym ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na 

wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających 

na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 

realizowanego w formie wsparcia, wraz z udzieleniem dotacji ze środków 

PFRON na kwotę 13.000 zł.  

Pani Halina Bartkowicz-Błażejewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie przedstawiła informacje o planowanym ogłoszeniu otwartego 

konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania 

działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej, realizowanego w formie wsparcia, wraz z udzieleniem dotacji 

ze środków PFRON na kwotę 13.000 zł.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie konkursu. 

 

Ad. 4 Zaopiniowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.  

Pan Piotr Irla - Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa 

przedłożył projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka. 

Zarząd Powiatu powróci do powyższego tematu po jego przeanalizowaniu i 

uszczegółowieniu.   

 

Ad. 5 Informacja o wyniku przetargu z dnia 03 czerwca 2016 r. dotyczącego 

pisemnego, ograniczonego przetargu łącznego z ŁSSE w Łodzi na wyłonienie 

przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności 

gospodarczej w ŁSSE w Podstrefie Rawa Mazowiecka oraz nabędzie 

niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Rawie Mazowieckiej przy 

ul. Opoczyńskiej.  

Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami poinformował, iż  w dniu 03.06.2016 roku o godzinie 11:00, 

w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy  Ekonomicznej SA w Łodzi przy ul. Ks. 

Biskupa  Wincentego Tymienieckiego 22G, przeprowadzono pierwszy pisemny  

ograniczony przetarg łączny. Przedmiotem przetargu było wyłonienie 

przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności 



gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Rawa Mazowiecka oraz nabędzie 

niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Rawie Mazowieckiej, przy 

ul. Opoczyńskiej (powiat rawski, województwo łódzkie), obręb 5 miasta Rawa 

Mazowiecka składającą się z działek gruntu o nr: 3/22 o pow. 1,6707 ha, 3/23 o 

pow.0,1390 ha i 3/25 o pow. 1,6698 ha, o łącznej powierzchni 3,4795 ha, dla 

której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, 

prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1R/00037317/1, na której będzie 

prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem. Do uczestnictwa w 

postępowaniu przetargowym nie zgłosiły się żadne osoby (nie wniesiono 

wadium) i nie została złożona żadna oferta. Komisja przetargowa stwierdziła w 

dniu 01.06.2016 roku brak uczestników zakwalifikowanych do przetargu. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 2.756.184,00zł brutto ( w tym 

podatek VAT w wysokości 23%). Komisja przetargowa zamknęła przetarg w 

dniu 03.06.2016 roku z wynikiem negatywnym. 

Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz.1774 ze zm.) przetarg 

uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w przetargu pisemnym 

nie wpłynęła ani jedna oferta.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną powyżej informacją.  

 

Ad. 6 Wniosek Państwa Mariany i Czesława Sowik zamieszkałych Rawa 

Mazowiecka dotyczący wyrażenia zgody na wykonanie przyłącza 

kanalizacyjnego przez działkę stanowiącą własność Powiatu Rawskiego, 

będącej w zarządzie ZSCEZiU , położoną przy ul. Zwolińskiego – działka nr 

459/3, 549/4(obręb 4) miasta Rawa Mazowiecka oraz ustanowienie służebności 

gruntowej.  

Materiał w tym zakresie przedstawił i omówił Dyrektor Goryczka. Po 

zreferowaniu zagadnienia, Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Geodezji o 

ponowne przeanalizowanie proponowanego przebiegu przyłącza 

kanalizacyjnego przez działkę stanowiącą własność Powiatu Rawskiego, 

będącej w zarządzie ZSCEZiU , położoną przy ul. Zwolińskiego – działka nr 

459/3, 549/4(obręb 4) miasta Rawa Mazowiecka. 

 

Ad. 7 Wniosek pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A.O/Łódz Teren, Rejon 

energetyczny Żyrardów o wyrażenie zgody na lokalizacje kabla eNN (przyłącza 

energetycznego) na działce stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, 

położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Jeziorańskiego oznaczonej nr 76.  

Zarząd Powiatu do rozpatrzenia wniosku powróci na jednym z kolejnych 

posiedzeń Zarządu po zmianie przebiegu linii przyłącza energetycznego.  

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie na 2016 rok.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 187/2016 w sprawie zmian w budżecie 

powiatu , która stanowi załącznik nr 2 do protokołu 

 

Ad. 9  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2016 rok.  



Realizując przyjęty porządek obrad Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2016 rok. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę  w powyższej sprawie. Uchwała 

Nr 188/2016  stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 10  Sprawy różne. 

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 28.06.2016 

roku godz. 14
00

.  

 

Ad. 11 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta  

Rawski – Marian Krzyczkowski dokonał o godzinie 15
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  ........................................... 

 

 

 

 


