
P R O T O K Ó Ł NR 84/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 19 lipca 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: Pani Maria Charążka  

– Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego, Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 

Powiatu Rawskiego, Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Pan Piotr Irla 

– Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa, Pan Stefan 

Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami, Pan Leszek Przybył – Zastępca Dyrektora Wydziału 

Infrastruktury                                                                            

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Pan Józef Matysiak. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Informacja w sprawie przekazania przebudowanej linii średniego napięcia 

przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej.  

3. Uzgodnienia zmian w palnie zagospodarowanie przestrzennego Miasta Rawa 

Mazowiecka i zawiadomienia o przystąpieniu do zmian w planie 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka. 

4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym w związku z lokalizacją 

kablowego przyłącza energetycznego.  

5. 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  

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

6. Podjęcie decyzji w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego przy ul. Łowickiej  

– działki o numerach 48/1 i 48/2 w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka oraz  

o ustaleniu ceny wywoławczej do II przetargu. 

7. Rozpatrzenie wniosku ŁOZPS o współorganizację i wsparcie finansowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Juniorek O Puchar Prezesa ŁZPS 

8. Zatwierdzenie rozstrzygnięcia konkursu na rehabilitację dzieci 

niepełnosprawnych. 

9.  Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok. 

10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu i uchwała w sprawie zmian 

w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu. 

11. Zatwierdzenie terminu i programu sesji Rady Powiatu. 

12. Sprawy różne. 

13. 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 Informację o przebudowanej linii średniego napięcia przy ulicy Targowej 

przekazał Pan Leszek Przybył – zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury. 

Jak poinformował linię przebudowano w związku zaplanowaną budową 

lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przekazanie urządzeń 

nastąpi nieodpłatnie aneksem do umowy. Z kolei aktem notarialnym będzie 

ustalona służebność, natomiast w odrębnym postępowaniu będzie dochodzona 

należność za bezumowne korzystanie.  

Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął przedstawioną informację. 

 

Ad. 3 W tym punkcie głos zabrał Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału 

Środowiska, Architektury i Budownictwa: 

1) Uzgodnienie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rawa Mazowiecka (teren o symbolu 4.395.U) – działka przy  

ul. Solidarności (pod planowaną budowę siedziby KRUS) – zmiana 

polega na ograniczeniu (wykreśleniu) handlu i usług gastronomicznych. 

Zarząd Powiatu, wobec braku uzasadnienia proponowanych zmian 

dotyczących ograniczenia funkcji terenu nie uzgodnił proponowanej 

zmiany. Po niezbędnych analizach, Zarząd rozpatrzy to uzgodnienie  

w innym terminie. 

2) Uzgodnienie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rawa Mazowiecka w rejonie ulic: Słowackiego, Piwnej, Łowickiej oraz 

Krakowskiej.  

Zarząd Powiatu Rawskiego uzgodnił proponowane zmiany. 

3) Uzgodnienie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rawa Mazowiecka w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, 

Mszczonowskiej, Białej, Niepodległości i Krakowskiej - Zarząd Powiatu 

Rawskiego uzgodnił proponowane zmiany. 

4) Uzgodnienie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rawa Mazowiecka w rejonie ulic: Katowickiej, Słowackiego oraz Księże 

Domki - Zarząd Powiatu Rawskiego uzgodnił proponowane zmiany. 

5) Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął do wiadomości trzy zawiadomienia  

o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Rawa Mazowiecka dotyczące następujących fragmentów wsi: 

Konopnica, Ścieki, Janolin, Chrusty, Nowy Kurzeszyn, Pukinin  

i Wałowice. 

 

Ad.4 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Rawskiego Powiatu w sprawie 

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem 

rzeczowym w związku z lokalizacją kablowego przyłącza energetycznego.  

Jak wyjaśnił Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru  

i Gospodarki Nieruchomościami dokładnie chodzi o działkę nr 76 w obrębie  

nr 5 miasta Rawa Mazowiecka przy ulicy Jeziorańskiego. Zarząd Powiatu 



wyraził zgodę na poprzednim posiedzeniu, a na dzisiejszym Pan Dyrektor 

Goryczka przedstawił projekt stosownej uchwały w tej sprawie.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 199/2016, która stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad.5 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  

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

Państwo Sowik mieszkają przy ulicy Zwolińskiego i złożyli ponowny 

wniosek o możliwość przyłączenia instalacji sanitarnej do najbliżej znajdującej 

się studzienki kanalizacyjnej na terenie Zespołu Szkół - Centrum Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej. 

Zarząd postanowił żeby jeszcze przeprowadzić wyjaśnienia z projektantem czy 

proponowany sposób poprowadzenia przyłącza kanalizacyjnego jest jedynym  

z możliwych. Po uzyskaniu tych wyjaśnień, zostanie podjęta decyzja. 

 

Ad.6 Podjęcie decyzji w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego przy ul. Łowickiej  

– działki o numerach 48/1 i 48/2 w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka oraz  

o ustaleniu ceny wywoławczej do II przetargu. 

Jak poinformował Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji,  

w poprzednim przetargu ustalona była cena wywoławcza w wysokości 301 tys. 

zł netto. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie kolejnego przetargu  

na przedmiotową nieruchomość i ustalił cenę wywoławczą o 50% niższą  

od poprzednio ustalonej. 

 

Ad.7 Rozpatrzenie wniosku ŁOZPS o współorganizację i wsparcie finansowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Juniorek O Puchar Prezesa ŁZPS  

w dniach 29-30.12.2016 roku. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o dofinansowaniu organizacji niniejszego 

turnieju w kwocie 3000 zł. 

 

Ad.8 Zatwierdzenie rozstrzygnięcia konkursu na rehabilitację dzieci 

niepełnosprawnych. 

O rozstrzygnięciu konkursu poinformował Pan Sławomir Stefaniak – 

Sekretarz Powiatu. 

Zarząd Powiatu zatwierdził rozstrzygnięcie konkursu na rehabilitację 

dzieci niepełnosprawnych. 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok. 

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekty 

uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego  

na 2016 rok.  



Zarząd Powiatu podjął stosowne uchwały, które stanowią załączniki do 

noniejszego protokołu. 

 

Ad.10 Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu i uchwała w sprawie 

zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu. 

O proponowanych zmianach w budżecie powiatu roku bieżącego  

i zmianach w wieloletniej prognozie finansowej poinformowała Pani Marzena 

Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego. 

 

Ad.11. Zatwierdzenie terminu i programu sesji Rady Powiatu. 

Zarząd ustalił termin sesji Rady Powiatu na 5 sierpnia na godz. 10:00. 

 

Ad. 12  Sprawy różne. 

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 26.07.2016 

roku godz. 13
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
00

 zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu. 

 

W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  

 

 

Sporządził: Tomasz Góraj 
 

Zarząd Powiatu: 

 

Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 

 

Marian Krzyczkowski Wicestarosta  ............................................. 

 

Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 

 

Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 

 

Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 

 

 

 

 

 


