
P R O T O K Ó Ł NR 111/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 16 stycznia 2017 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, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Marzena Pakuła – 

Skarbnik Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury,  

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 energetycznej SN w działce o 

numerze ewidencyjnym 127 w obrębie nr 1 Biała Rawska – miasto , 

stanowiących pas drogowy drogi nr 4104E Biała Rawska – Babsk.  

4. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zbieranie, transport, 

unieszkodliwianie i utylizacje zwłok zwierząt z terenu pasa drogowego dróg 

powiat w terenie rawskim.  

5. Ogłoszenie przetargu na zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu 

mechanicznego.  

6. Zgoda na wycinkę drzew na działce ul. Tomaszowska 8 w Rawie 

Mazowieckiej.  

7.  Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności czynszowych.  

8. Plan pracy Zarządu Powiatu na 2017 rok.  

9.  Propozycja tematów na Sesje Rady Powiatu.  

10. Projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ustanowienia hipoteki 

na działkach powiatowych położonych w Rawie Mazowieckiej.  

11. Projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zasad reprezentacji 

powiatu rawskiego w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.  

12. Zatwierdzenie wyników rokowań na sprzedaż nieruchomości przy ul. 

Łowickiej w Rawie Mazowieckiej.  

13.Wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia z Miastem Rawa Mazowiecka.  

14.  Sprawy różne.                                                                                                             

15. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 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 energetycznej SN w działce o 

numerze ewidencyjnym 127 w obrębie nr 1 Biała Rawska – miasto , 

stanowiących pas drogowy drogi nr 4104E Biała Rawska – Babsk.  

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację projektowanej sieci 

energetycznej SN w działce o numerze ewidencyjnym 127 w obrębie nr 1 Biała 

Rawska – miasto , stanowiących pas drogowy drogi nr 4104E Biała Rawska – 

Babsk. Przedmiotowa inwestycja przeznaczona jest do zwiększenia mocy 

przyłączeniowej do chłodni owoców w miejscowości Chrząszczewek. Inwestor 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren Rejon Energetyczny Żyrardów.  

 

 

Ad. 4 Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zbieranie, transport, 

unieszkodliwianie i utylizacje zwłok zwierząt z terenu pasa drogowego dróg 

powiat w terenie rawskim.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy z Firmą Usługi rakarskie 

Mariola Boguszewska ul. Reymonta 1 96-200 Rawa Mazowiecka. Przedmiotem 

umowy jest „zbieranie, transport, unieszkodliwianie i utylizacje zwłok zwierząt 

lub ich części  z terenu pasa drogowego dróg powiatowych na   terenie powiatu 

rawskiego”. Za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone ryczałtowe 

wynagrodzenie miesięczne w wysokości 540 zł. brutto. Wynagrodzenie jest 

stałe i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

Realizacja umowy od dnia 17.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.                 

Ponadto Zarząd Powiatu polecił wyjaśnić kwestie dotyczącą utylizacji zwłok 

dzikich zwierząt.  

Zabierając głos w tym punkcie Pani Dyrektor Killman poinformował o piśmie 

jakie wpłynęło od ŁWLW w Łodzi dotyczącego czy samorząd dysponuje 

odpowiednia ilością mat dezynfekcyjnych, środków dezynfekcyjnych i tablic 

informacyjnych do oznakowanie obszarów zapowietrzonych i zagrożonych 

HPAL?.  

Zarząd Powiatu podjął decyzje o przesunięciu środków finansowych w 

wysokości 4.000 zł. z rezerwy celowej zarządzania kryzysowego w celu 

zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na zakup mat 

dezynfekcyjnych ułatwiających zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.  

 

Ad. 5 Ogłoszenie przetargu na zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu 

mechanicznego.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury przetargowej w trybie 

przetargu nieograniczonego na „ Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu 

mechanicznego będącego w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Rawie 

Mazowieckiej w okresie od 01.02.2017 r. do 31.01.2019 r.”. 

 



Ad. 6 Zgoda na wycinkę drzew na działce ul. Tomaszowska 8 w Rawie 

Mazowieckiej.  

Zarząd Powiatu polecił  przedstawienie opinii leśnika Wydziału Środowiska, 

Architektury i Budownictwa w przedmiotowej sprawie.  

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności czynszowych. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie umorzenia należności pieniężnych 

przypadających Powiatowi Rawskiemu od Pani Elżbiety Śniady. Uchwała Nr 

274/2017 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Ad. 8 Plan pracy Zarządu Powiatu na 2017 rok.  

W tym punkcie został przedłożony Członkom Zarządu plan pracy Zarządu 

Powiatu na 2017 rok, celem zapoznania się. Zatwierdzenie planu, nastąpi na 

jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.  
 

Ad. 9 Propozycja tematów na Sesje Rady Powiatu. 

Przyjęcie porządku Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  

Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił propozycje porządku 

XXIII Sesji Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się 24 stycznia 2017 roku 

o godzinie 1000: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie  budżetu powiatu roku 2017. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2016-26. 

3. Podjęcie  uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na działkach 

powiatowych położonych w Rawie Mazowieckiej. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad reprezentacji powiatu rawskiego w 

związku powiatów województwa łódzkiego.  

5. Ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 

powiecie rawskim za 2016 rok. 

Zarząd Powiatu przyjął propozycje przedstawionego powyżej porządku XXIII 

Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

 

Ad. 10 Projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ustanowienia 

hipoteki na działkach powiatowych położonych w Rawie Mazowieckiej.  

W związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu na spłacenie poprzednich 

zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej niezbędne będzie ustanowienie zabezpieczenia. Jedną z 

możliwości jest ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Powiatu Rawskiego 

na niżej wymienionych nieruchomościach Powiatu Rawskiego, położonych w 

Rawie Mazowieckiej, oznaczonych numerami : 

1) w obrębie ewidencyjnym nr 4: 

a)206/9 o pow. 0,2831 ha, KW LD1R/00033895/8, 

b)206/14 o pow. 0,1768 ha, KW LD1R/00023384/0, 

c)307/9 o pow. 1,3964 ha, KW LD1R/00040066/0, 



d)307/10 o pow. 0,6266 ha, KW LD1R/00043107/1, 

e)307/11 o pow. 0,6894 ha, KW LD1R/00040066/0, 

f)308/5 o pow. 0,8730 ha, KW LD1R/00043107/1, 

g)308/27 o pow. 4,9978 ha, KW LD1R/00040930/8, 

h)314 o pow. 0,3716 ha, KW LD1R/00028707/6, 

i)387/1 i 387/2 o łącznej pow. 0,4043 ha, KW LD1R/00037315/7, 

na której wyodrębnione są 4 lokale: 

- lokal nr 1 KW 00044075/4, 

- lokal nr 2 KW 00044076/1, 

- lokal nr 3 KW 00044077/8, 

- lokal nr 4 KW 00044078/5; 

2) w obrębie ewidencyjnym nr 5: 

a)6/7 o pow. 12,2224 ha, KW LD1R/00041000/7, 

b)6/8 o pow. 0,5392 ha, KW LD1R/00043749/3, 

c)6/9 o pow. 0,1917 ha, KW LD1R/00043749/3, 

d)6/17 o pow. 0,2443 ha, KW LD1R/00043749/3, 

e)6/19 o pow. 0,5922 ha, KW LD1R/00043749/3, 

f)3/44 o pow. 2,7115 ha, KW LD1R/00043749/3; 

3) w obrębie ewidencyjnym nr 6: 

a)61/2 o pow. 0,0575 ha, KW LD1R/00040929/8, 

b)63/2 o pow. 5,5575 ha, KW LD1R/00040929/8, 

c)124 o pow. 3,6554 ha, KW LD1R/00041012/4, 

d)126 o pow. 17,2364 ha, KW LD1R/00040999/9. 

Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt Uchwały Rady Powiatu 

Rawskiego.  

 

Ad. 11 Projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zasad 

reprezentacji powiatu rawskiego w Związku Powiatów Województwa 

Łódzkiego. 

Zarząd Powiatu wytypował dwóch członków tj.:  

1) Marian Krzyczkowski - Wicestarosta; 

2) Stefan Goryczka - Geodeta Powiatowy, jako reprezentantów Powiatu 

Rawskiego w Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego i 

przyjął proponowany projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego.  

 

 

Ad. 12 Zatwierdzenie wyników rokowań na sprzedaż nieruchomości przy ul. 

Łowickiej w Rawie Mazowieckiej.  

W tym punkcie Dyrektor Goryczka poinformował, że  w dniu 11.01.2017 roku o 

godzinie 11:00, w budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, 

przeprowadzono rokowania.  Przedmiotem rokowań było prawo własności 

zabudowanej nieruchomości Powiatu Rawskiego, położonej w obrębie nr 4 

miasta Rawa Mazowiecka, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji 

gruntów numerami 48/1 i 48/2 o łącznej powierzchni 834m2, dla której 

urządzona jest księga wieczysta numer LD1R/00033696/3. Do udziału w 

rokowaniach dopuszczono 1 zgłoszenie, złożone przez Roberta i Urszulę 



Nowak. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 151.000 zł netto. W wyniku 

rokowań ustalono nabywcę nieruchomości małż. Urszulę i Roberta Nowak, za 

cenę 164.535 zł brutto. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki rokowań sprzedaży nieruchomości.  

  

Ad. 13 Wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia z Miastem Rawa 

Mazowiecka.  

W związku z ustaleniami , iż na użyczonym terenie nie są zaplanowane ani nie 

będą wykonywane miejsca parkingowe. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 

zawarcie umowy z Miastem Rawa Mazowiecka na bezpłatne używanie części 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek nr 178/3 i 

178/5 położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, w celu wykonania 

niezbędnych prac i robót koniecznych do realizacji zadania pod nazwą                        

„ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru 

staromiejskiego„ w ramach projektu: „Rewitalizacja Miasta Rawa 

Mazowiecka”.  Umowa zostaje zawarta na okres do 31 grudnia 2030 roku.  

 

Ad. 14 Sprawy różne. 

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 31.01.2017 

rok godzina 1200.  

 

Ad. 15 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  

Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1500 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  ........................................... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


