
P R O T O K Ó Ł NR 120/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 14 marca 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: Marzena Pakuła – Skarbnik 

Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału 

Infrastruktury, Halina Bartkowicz – Błażejewska – Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Piotr Irla – Dyrektor Wydziału  

Środowiska , Architektury i Budownictwa.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Informacja o sytuacji na rynku pracy w roku 2016. 

4.Informacja o rozliczeniu Umowy o wsparcie realizacji zadania 

publicznego  pn. Podejmowanie działań mających na celu prowadzenie 

rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ( realizowanej przez 

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro 

Dzieci”). 

5. Wyrażenie zgody  na przygotowanie postępowania do 30 tys. EURO na                    

profilowanie dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej oraz usługi koparką. 

6. Udział Powiatu w II etapie konkursu „ MODERNIZACJA ROKU 2016. 

7. Przejęcie na rzecz Powiatu działki o numerze ewidencyjnym: 125/3 w obrębie 

Rossocha i działki nr 125/4 w obrębie Rossocha.  

8. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego  w sprawie 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół  ponadpodstawowych i 

specjalnych. 

9. Informacja o sytuacji szpitala.  

10. Uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka w zakresie pasów drogowych ulic 

w rejonie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 

11. informacja w sprawie wyniku  postepowania w rokowaniach sprzedaży 

nieruchomości, 

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży użytkowania wieczystego działki 

przy ul. Krakowskiej, 

13. Informacja o sytuacji finansowej powiatu możliwości i potrzeby 

    14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru 

partnerów krajowych do przygotowania i realizacji projektu ogłoszonego 

przez WUP w Łodzi 

 



 

15.  Sprawy różne.                                                                                                             

16. 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 Informacja o sytuacji na rynku pracy w roku 2016. 

Informację przedstawiła Pani Bożena Woźniak –Dyrektor Powiatowego  

Urzędu Pracy, informując o podstawowych wskaźnikach dotyczących rynku  

pracy jak i działaniach PUP. Informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego  

protokołu i będzie omawiana na Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  

Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informacją.  

 

Ad. 4 Informacja o rozliczeniu Umowy o wsparcie realizacji zadania 

publicznego  pn. Podejmowanie działań mających na celu prowadzenie 

rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ( realizowanej przez 

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro 

Dzieci”). 

W tym punkcie Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska – Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła informacje o rozliczeniu Umowy, 

realizowanej przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 

Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” 

Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informacje w powyższej kwestii 

 

Ad. 5 Wyrażenie zgody  na przygotowanie postępowania do 30 tys. EURO na                    

profilowanie dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej oraz usługi koparką. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przygotowanie powyższych postępowań.  

 

Ad. 6  Udział Powiatu w II etapie konkursu „ MODERNIZACJA ROKU 2016. 

Materiał tym zakresie przedstawiła Dyrektor Małgorzata Killman.                                   

Po zreferowaniu zagadnienia Zarząd Powiatu postanowił podziękować za 

dotychczasową współpracę i nie brać udziału w  II etapie konkursu                                         

„ MODERNIZACJA ROKU 2016”, ponieważ wiąże to się z zaangażowaniem 

środków finansowych z budżetu powiatu.   

 

Ad. 7 Przejęcie na rzecz Powiatu działki o numerze ewidencyjnym: 125/3 w 

obrębie Rossocha i działki nr 125/4 w obrębie Rossocha.  



Zarząd Powiatu polecił Dyrektorowi Wydziału Infrastruktury wspólnie z 

Dyrektorem Wydziały Geodezji dokonać szczegółowej analizy tego punku i 

przedstawienie na kolejnym zarządzie.  

 

Ad. 8 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego  w sprawie        

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego oraz ustalenia sieci szkół  ponadpodstawowych i specjalnych. 

Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w powyższej 

kwestii.  

 

Ad. 9 Informacja o sytuacji szpitala.  

Zabierając głos w tym punkcie Dyrektor Andrzej Latek poinformował iż w   

szpitalu trwają prace związane z   przygotowaniem oddziału wewnętrznego, do 

planowanego remontu. Po zakończeniu remontu na tym oddziale  będzie 

kontynuowany na  pozostałych oddziałach szpitalnych.   Ponadto  poinformował 

iż, szpital złożył wniosek o ZOL. Po zapoznaniu się z przedstawioną informacją 

Zarząd Powiatu zdecydował, iż należy  się jak najczęściej spotykać się z 

przedstawicielami Zarządu Spółki AMG Centrum Medyczne, celem bieżącego 

dokonywania uzgodnień oraz monitorowania postępu i zakresu robót, a także 

omawiania sytuacji w szpitalu i szybkiego reagowania na wszelkie ewentualne 

nieprawidłowości. 

 

Ad. 10   Uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka w zakresie pasów drogowych ulic w 

rejonie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.  

Zarząd Powiatu przełożył rozpatrzenie tego punktu na kolejne posiedzenie  

zarządu po szczegółowej analizie  z Dyrektorem Wydziału Infrastruktury.  

W tym punkcie nastąpiło materiałów dotyczących Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Sadkowice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 

2021-2024, omówienie i przyjęcie  tego materiału nastąpi na jednym z kolejnych 

posiedzeń zarządu.  

 

Ad. 11 Informacja w sprawie wyniku  postępowania w rokowaniach sprzedaży   

nieruchomości. 

W tym punkcie Dyrektor  Stefan Goryczka poinformował, że  w dniu 

13.03.2017 roku o godzinie 13:00, w budynku Starostwa Powiatowego w Rawie 

Mazowieckiej, przeprowadzono postępowanie  w trybie bezprzetargowym – 

rokowania. Przedmiotem rokowań była sprzedaż prawa własności zabudowanej 

nieruchomości Powiatu Rawskiego, położonej w obrębie nr 4 miasta Rawa 

Mazowiecka, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 549/4 o powierzchni 

1285m2, ujawnionej w księdze wieczystej numer LD1R/00044105/4. Cena 

wywoławcza nieruchomości wynosiła 450.000 zł. 

 Do uczestnictwa w postępowaniu przystąpiła 1 osoba, która w wyznaczonym 

terminie wniosła zaliczkę i doręczyła zgłoszenie. Postępowanie zakończyło się 



wynikiem negatywnym, ponieważ Komisja stwierdziła że zgłoszenie nie 

spełniało warunków określonych w ogłoszeniu o rokowaniach. Została 

sporządzona również w tej kwestii  opinia prawnika.   

Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną powyżej informację.  

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży użytkowania wieczystego działki 

przy ul. Krakowskiej. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie sprzedaży w formie 

przetargu ustnego nieograniczonego, prawa użytkowania wieczystego działki nr 

1328/20 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Rawa Mazowiecka. 

Uchwała nr 293/2017 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.   

 

 

Ad. 13  Informacja o sytuacji finansowej powiatu możliwości i potrzeby. 

W tym punkcie Pani Skarbnik Marzena Pakuła przedłożyła Członkom Zarządu  

materiały dotyczące sytuacji finansowej powiatu wraz z  możliwościami oraz  

potrzebami, celem  dokonania analizy.  

 

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru 

partnerów krajowych do przygotowania i realizacji projektu ogłoszonego przez 

WUP w Łodzi. 

Zarząd Powiatu powołał komisję konkursową do spraw wyboru partnerów 

krajowych na wspólne przygotowanie i realizacje projektu współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

w składzie: 

1) Sławomir Stefaniak – przewodniczący; 

2) Zbigniew Wójcik – członek; 

3) Tomasz Góraj – członek; 

4) Patrycja Wróblewska – członek.  

Uchwała nr 292/2017 stanowi złącznik nr 4 do protokołu.  

 

Ad. 15 Sprawy różne. 

W sprawach różnych Zarząd Powiatu stwierdził , iż celowe jest wystąpienie z 

wnioskiem do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o dokonanie zmian 

zapisów w planie zagospodarowani przestrzennego nieruchomości Powiatu 

Rawskiego, położonej w obrębie nr 4 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej w 

ewidencji gruntów numerem 549/4, w kwestii przeznaczenia tej nieruchomości.  

Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 

21.03.2017 rok godzina 1100.  

 

 

Ad. 16 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  

Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1300 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  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


