
P R O T O K Ó Ł NR 88/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 23 sierpnia 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,  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. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci kablowej 0,4 kV   w pasie drogi 

powiatowej nr 4119E (działka nr ew. 86 i 150 – obręb Sowidół) do działek nr 

ew. 79 i 83 w obrębie Sowidół stanowiących własność P. Elizy i Marcina 

Bednarków zam. Zaborze, 96-208 Lubania. 

4. Wniosek Rady Sołeckiej wsi Kaleń w sprawie wybudowania progu 

zwalniającego na drodze powiatowej nr 4122E przez wieś Kaleń oraz 

wyznaczenia przejść dla pieszych. 

5.  Przedstawienie uzupełnienia do wniosku AMG Centrum Medyczne o 

wyrażenie zgody, jako właściciel nieruchomości, na: rozbiórkę zbędnych 

budynków na terenie szpitala, wycięcie zakrzaczeń i prześwietlenie koron 

drzew rosnących na terenie szpitala. 

6. Zatwierdzenie wyboru oferty  na sporządzenie operatu szacunkowego 

ustalającego odszkodowanie za nieruchomości położone w mieście Łodzi. 

7. Zatwierdzenie wyboru oferty na sporządzenie operatu klasyfikacyjnego 

zalesień wykonanych na trenie powiatu rawskiego. 

8. Ponowne rozpatrzenie wniosku Marianny i Czesława Sowików o wyrażenie 

zgody na umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej w działkach 

stanowiących własność Powiatu Rawskiego położonych przy ul. 

Zwolińskiego – dz. nr 549/3 i 549/4 w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka. 

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

budżecie na 2016 rok.  

10.  Sprawy różne.                                                                                                               

11. 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 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci kablowej 0,4 kV   w pasie 

drogi powiatowej nr 4119E (działka nr ew. 86 i 150 – obręb Sowidół) do działek 

nr ew. 79 i 83 w obrębie Sowidół stanowiących własność P. Elizy i Marcina 

Bednarków zam. Zaborze, 96-208 Lubania. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę za pełną odpłatnością na lokalizację 

projektowanej sieci kablowej 0,4 kV   w pasie drogi powiatowej nr 4119E 

(działka nr ew. 86 i 150 – obręb Sowidół) do działek nr ew. 79 i 83 w obrębie 

Sowidół stanowiących własność P. Elizy i Marcina Bednarków zam. Zaborze, 

96-208 Lubania. 

 

Ad. 4 Wniosek Rady Sołeckiej wsi Kaleń w sprawie wybudowania progu 

zwalniającego na drodze powiatowej nr 4122E przez wieś Kaleń oraz 

wyznaczenia przejść dla pieszych. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.  

  

Ad. 5 Przedstawienie uzupełnienia do wniosku AMG Centrum Medyczne o 

wyrażenie zgody, jako właściciel nieruchomości, na: rozbiórkę zbędnych 

budynków na terenie szpitala, wycięcie zakrzaczeń i prześwietlenie koron drzew 

rosnących na terenie szpitala. 

Materiał w tym temacie przedstawił i omówił Pan Dyrektor Andrzej Latek.              

Po zreferowaniu zagadnienia, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podjęcie 

czynności w stosunku do zaznaczonych na załączonej do wniosku mapie 

budynków, zmierzających do dokonania rozbiórki zbędnych budynków, 

usytuowanych na użytkowanych przez Spółkę na podstawie umowy dzierżawy 

nr 210/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku działkach nr 307/9 i 307/11 

położonych w obrębie nr 4 Rawa Mazowiecka , ul. Warszawska 14(teren 

szpitala Św. Ducha) tj.: 

nr 1-  kotłowni, wraz z kominem, 

nr2 - warsztatu, archiwum i magazynu zlokalizowanych w sąsiedztwie kotłowni, 

nr 3- magazynu budowlanego, 

nr 4- hydrofornii – po zapewnieniu innego alternatywnego zabezpieczenia 

szpitala w wodę,  

nr 5 – agregatornii – po przeniesieniu ( zainstalowaniu nowego agregatu 

prądotwórczego) we wskazane we wniosku miejsce, 

nr 6 – braku drewnianego w sąsiedztwie budynku pogotowia. 

Natomiast co do rozbiórki budynku nr 7 – pogotowie w chwili obecnej Zarząd 

Powiatu nie wyraża zgody. Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę 

budynku pogotowia zostanie podjęta w terminie późniejszym.  

Ponadto Zarząd Powiatu wyraził zgodę na  dokonanie zabiegów 

pielęgnacyjnych polegających na prześwietleniu koron drzew i wycince 

zakrzaczeń na działkach 307/9, 307/10, i 307/11 , na terenie Szpitala Św. Ducha.  

 



Ad. 6 Zatwierdzenie wyboru oferty  na sporządzenie operatu szacunkowego 

ustalającego odszkodowanie za nieruchomości położone w mieście Łodzi. 

Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami poinformował, iż w wyniku przeprowadzonego 

postępowania dotyczącego rozeznania rynkowego poprzez zapytanie ofertowe 

na: „Sporządzenie operatu szacunkowego ustalającego odszkodowanie za 

nieruchomości położone w mieście Łodzi”,  zostało wysłane do 2 wykonawców. 

Wpłynęła 1 oferta Pana Jarosława Walerowskiego z Łodzi  ul. Chryzantem 5/45 

w  cenie ofertowej brutto 1476 zł. za wykonanie 2 operatów szacunkowych.  

 Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania. 

 

Ad. 7 Zatwierdzenie wyboru oferty na sporządzenie operatu klasyfikacyjnego 

zalesień wykonanych na trenie powiatu rawskiego. 

Również w tym punkcie Pan Dyrektor Goryczka poinformował, iż w wyniku 

przeprowadzonego postępowania dotyczącego rozeznania rynkowego poprzez 

zapytanie ofertowe na „Sporządzenie operatu klasyfikacyjnego zalesień 

wykonanych na trenie powiatu rawskiego” zostało wysłane do jednego oferenta 

tj. Pana Kazimierza Szewczyka zamieszkałego Wysokiennice 42, 96-130 

Głuchów który złożył ofertę na wykonanie usługi za kwotę 9000 zł. brutto.    

Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty.  

 

Ad. 8 Ponowne rozpatrzenie wniosku Marianny i Czesława Sowików o 

wyrażenie zgody na umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej w działkach 

stanowiących własność Powiatu Rawskiego położonych przy ul. Zwolińskiego – 

dz. nr 549/3 i 549/4 w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej 

w działkach stanowiących własność Powiatu Rawskiego położonych przy ul. 

Zwolińskiego – dz. nr 549/3 i 549/4 w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka.  

Ustanowienie służebności gruntowej nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem 

w wysokości 2400 zł. brutto + koszty aktu notarialnego. Szczegółowe warunki 

służebności zostaną ustalone w protokole uzgodnień, stanowiącym podstawę do 

sporządzenie aktu notarialnego.  Uchwała Nr 208/2016 w sprawie ustanowienia 

służebności gruntowej stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Ad. 9 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w 

budżecie na 2016 rok.  

W tym punkcie Pani Skarbnik Marzena Pakuła przedstawiła i omówiła projekt 

Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.  

Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały Rady Powiatu 

Rawskiego.   

                                                                      

Ad. 11 Sprawy różne 

 W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 30.08.2016 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


