
P R O T O K Ó Ł NR 105/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 16 grudnia 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, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Małgorzata 

Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Anna Ostalska  – Kierownik 

Oddziału Geodezji 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 wodociągowej w działce o 

numerze ewidencyjnym 96/2 w obrębie Dańków, stanowiącej pas drogowy 

drogi powiatowej nr 4103E Dańków - (Jakubów). Inwestor Gmina Biała 

Rawska. 

4. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci wodociągowej w działce o 

numerze ewidencyjnym 83 w obrębie Podsędkowice, stanowiącej pas 

drogowy drogi powiatowej nr 4101E (Piekarowo) - Biała Rawska oraz w 

działkach o numerach ewidencyjnych: 124 w obrębie Stara Wieś, 94 w 

obrębie Przyłuski stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 4127E 

Biała Rawska – (Wilków). Inwestor Gmina Biała Rawska. 

5.  Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii energetycznej SN w działce o 

numerze ewidencyjnym 37/1 w obrębie Nowy Chodnów stanowiącej pas 

drogowy drogi powiatowej nr 4127E Biała Rawska – (Wilków). Inwestor 

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin Oddział Łódź-

Teren ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź. 

6. Konieczność ustanowienia nadzoru archeologicznego dla zadania „Budowa 

chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4111E Wałowice-Konopnica”. 

7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na 

użyczenie AMG Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu, 

pomieszczeń znajdujących się w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w 

Rawie Mazowieckiej oraz w Białej Rawskiej. 

8. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie organizacji 

wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów 

publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rawski. 

9.  Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz 

niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie 

Powiatu Rawskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania. 

10. Informacja o bieżącym funkcjonowaniu Szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej.  



11. Informacja o zaciągnięciu pożyczki wieloletniej przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

12. Rozpatrzenie wniosku  Spółki Rawa Wash w sprawie nabycia prawa 

użytkowania wieczystego należące do Powiatu Rawskiego na dz. nr 1328/20 

położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul Krakowskiej.   

13. Wyrażenie zgody na ustanowienie hipotek na działkach według wykazu 

będących własnością Powiatu Rawskiego w celu zabezpieczenia pożyczki.  

14. Informacja o możliwości wykreślenia z KW LD1R/00036699/5  

prowadzonej dla działki nr dz. 3/16 (obr. nr 5), położonej w Rawie 

Mazowieckiej w Dziale III wpisu o prawie odkupu przez Powiat udziału w tej 

działce należącego do Stanisława Świetlika. 

15. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w  budżecie powiatu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu powiatu.  

17. Przyjęcie tematów na Sesje.  
18.  Sprawy różne.                                                                                                             

19. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1100 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 wodociągowej w działce o 

numerze ewidencyjnym 96/2 w obrębie Dańków, stanowiącej pas drogowy 

drogi powiatowej nr 4103E Dańków - (Jakubów). Inwestor Gmina Biała 

Rawska. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższą lokalizacje.  

 

 

Ad. 4 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci wodociągowej w działce o 

numerze ewidencyjnym 83 w obrębie Podsędkowice, stanowiącej pas drogowy 

drogi powiatowej nr 4101E (Piekarowo) - Biała Rawska oraz w działkach o 

numerach ewidencyjnych: 124 w obrębie Stara Wieś, 94 w obrębie Przyłuski 

stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 4127E Biała Rawska – 

(Wilków). Inwestor Gmina Biała Rawska. 

Zarząd Powiatu uzgodnił projektowaną lokalizacje przebiegu sieci 

wodociągowej.  

 

 

Ad. 5 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii energetycznej SN w działce o 

numerze ewidencyjnym 37/1 w obrębie Nowy Chodnów stanowiącej pas 

drogowy drogi powiatowej nr 4127E Biała Rawska – (Wilków). Inwestor PGE 



Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin Oddział Łódź-Teren ul. 

Tuwima 58, 90-021 Łódź. 

Zarząd Powiatu nie uzgodnił powyższej lokalizacji ze względu na 

niekompletność dostarczonych dokumentów w przedmiotowej sprawie.  

 

Ad. 6 Konieczność ustanowienia nadzoru archeologicznego dla zadania 

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4111E Wałowice-Konopnica”. 

Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury poinformowała o 

konieczności ustanowienia nadzoru archeologicznego dla zadania „Budowa 

chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4111E Wałowice-Konopnica”. W 

związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie w formie zapytania o 

cenę na wyłonienie inspektora nadzoru archeologicznego w trakcie 

wykonywania robót związanych z budową chodnika wraz z zatoka autobusową i 

parkingową. Została wybrana oferta Pracowni Architektoniczno – 

Konserwatorskiej inspektor Pan Krzysztof Gowin ul. Pieniny 22 lok. 4 Łódź  

kwota 1002,45 zł. brutto za wykonanie usługi.   

Zarząd Powiatu zatwierdził wybór przedstawionej powyżej oferty.  

 

Ad. 7 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej na użyczenie AMG Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w 

Sosnowcu, pomieszczeń znajdujących się w Przychodni Rejonowo - 

Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej oraz w Białej Rawskiej. 

O omówienie powyższego punktu poproszono Pana Dyrektora Latka.                           

Po zreferowaniu zagadnienia Zarząd Powiatu podjął uchwałę wyrażającą zgodę 

na użyczenie AMG  Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu, 

pomieszczeń znajdujących się w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w 

Rawie Mazowieckiej oraz w Białej Rawskiej. Uchwała Nr 257/2016 stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu.  

  

Ad. 8 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora 

finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rawski. 

Zarząd Powiatu przyjął projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora 

finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rawski. 

 

Ad. 9 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych 

oraz niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie 

Powiatu Rawskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania. 

Realizując przyjęty porządek obrad Dyrektor Andrzej Latek przedstawił projekt 

Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w powyższej kwestii. 

Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt Uchwały Rady Powiatu 

Rawskiego. 



Również w tym punkcie Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Pani 

Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej i postanowił przekazać komputer z 

zasobów Starostwa Powiatowego.  

 

Ad. 10 Informacja o bieżącym funkcjonowaniu Szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej.  

Zabierając głos w tym punkcie Pan Starosta Józef Matysiak poinformował ,iż w 

dniu 14.12. br. odbyło się spotkanie z Prezesem AMG Centrum Medyczne  na 

którym zostały poruszone kwestie bieżącego funkcjonowaniu Szpitala Św. 

Ducha w Rawie Mazowieckiej. Ponadto w dniu 13.12.br. odbyło się również 

spotkanie z pielęgniarkami ze szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej na 

którym przedstawiły informacje  dotyczące  pracy w szpitalu tj. pojedynczych 

dyżurów na oddziałach, braki w zaopatrzeniach, braki salowych na oddziałach, 

przenoszenie z oddziałów do oddziałów na których nie mają doświadczenia.          

Na spotkaniu w Starostwie Powiatowym  w dniu 14 grudnia br.                                 

Prezes Nowakowski zapewnił ,iż AMG Centrum Medyczne zrefunduje 

szkolenia dla pielęgniarek przenoszonych na inny oddział tj. pediatryczny, 

zostanie dociążony pracą oddział położniczo – ginekologiczny,  zostaną 

przeszkoleni również lekarze  którzy będą mieli uprawnienia do wykonywania 

badań tj. USG i TK. Oznajmił również iż badania kolonoskopii są wykonywane 

w szpitalu. Ponadto poinformował, iż Sanepid wydał pozytywną opinie 

dotyczącą wstępnej lokalizacji oddziałów szpitalnych.    

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  

 

Ad. 11 Informacja o zaciągnięciu pożyczki wieloletniej przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

W związku z ogłoszeniem o pożyczce Pana Starosta Matysiak przedłożył 

propozycję udzielenia dla SPZOZ  pożyczki wieloletniej pod warunkiem 

zabezpieczenia jej w formie poręczenia lub zabezpieczenia hipotetycznego na 

nieruchomościach powiatu rawskiego.  

 

Ad. 12 Rozpatrzenie wniosku  Spółki Rawa Wash w sprawie nabycia prawa 

użytkowania wieczystego należące do Powiatu Rawskiego na dz. nr 1328/20 

położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul Krakowskiej.   

Zarząd Powiatu polecił dokonanie analizy możliwości wydzielenia części 

działki z działki nr 1328/20 położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul 

Krakowskiej.   

 

Ad. 13  Podjęcie decyzji o wycenie i aktualizacji wyceny nieruchomości 

powiatu rawskiego mogących stanowić zabezpieczenie hipoteczne ewentualnej 

pożyczki SPZOZ.  

W tym punkcie Pani Kierownik Anna Ostalska przedstawiła poniżej listę 

wytypowanych do zabezpieczenia nieruchomości tj. : 

   1- Krakowska, działka 6/7, 2.020,00 tys. PLN, KW 41000/7 

   2- Droga, działka 6/17,KW 43749/3 

   3- Droga, działka 6/19, KW 43749/3 

   4- Droga, działka 6/8, KW 37317/1 



   5- Droga, działka 6/9, KW 37317/1 

   6- Warszawska 14, działka 307/10 936,83 tys. PLN, KW 43107/1 

   7- Reymonta, działka 308/5, 1.305,22 tys. PLN, KW 43107/1 

   8- Targowa, działka 308/27, 737,00 tys. PLN, KW 40930/8 

   9- SPZOZ Niepodległości 8, działka nr 387/1, 387/2, 2.820,00 tys. PLN, KW 

37315/7 

   10- Tomaszowska, działka 206/14 206/9, 1.300,00 tys. PLN, KW 23384/0; 

33895/8 

   11- Opoczyńska. działka 3/44, 193,00 tys. PLN, KW 37317/1  

   12- Działka 61/2, 63/2, 1.454,00 tys. PLN, KW 40929/8 

   13- Działka 124, 401,00 tys. PLN, KW 41012/4 

   14- Działka 126, 979,00 tys. PLN, KW 40999 

Zarząd Powiatu podjął decyzje o wycenie i aktualizacji wyceny w/w działek.  

Ad. 14 Informacja o możliwości wykreślenia z KW LD1R/00036699/5  

prowadzonej dla działki nr dz. 3/16 (obr. nr 5), położonej w Rawie 

Mazowieckiej w Dziale III wpisu o prawie odkupu przez Powiat udziału w tej 

działce należącego do Stanisława Świetlika. 

Materiał omówiła Pani Kierownik Ostalska.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykreślenie w/w wpisu.   

 

Ad. 15 Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 255/2016 w sprawie zmian w budżecie 

powiatu na 2016 rok, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych. 

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 256/2016  stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 17 Przyjęcie tematów na Sesje.  
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił propozycje porządku 

XXII Sesji Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się 30 grudnia 2016 roku 

o godzinie 1000: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2016;  

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2016-2026 ; 

3. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek 

organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Rawski;  

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 

dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez 



osoby fizyczne lub prawne na terenie Powiatu Rawskiego oraz trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.  

Zarząd Powiatu przyjął propozycje przedstawionego powyżej porządku XXII 

Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 

Ad. 18 Sprawy różne. 

Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował o piśmie 

jaki wpłynęło od Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego 

Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej, dotyczącym wsparcia finansowego 

realizacji prac remontowych kościoła. Zarząd Powiatu podjął decyzje o 

dokonaniu analizy prawnej dotyczącej możliwości wsparcia parafii w 

przedmiotowej sprawie.    

Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 

20.12.2016 rok godzina 1200.  

 

Ad. 19 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  

Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1400 zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu. 

 

W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  

 

Sporządził: Kinga Kacprzak 

Zarząd Powiatu: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


