
P R O T O K Ó Ł NR 128/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 16 maja 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, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Powiatu, Sławomir 

Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej, 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. Ustanowienie służebności przesyłu związanej z budową  sieci kablowej 

mającej na celu poprawę zasilania w energię elektryczną mieszkańców w m. 

Rokszyce, w działce nr ew. 66 w obrębie Rokszyce, stanowiącej  pas kolejowy 

kolei wąskotorowej.   

4. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia w 

działce nr ew. 404/2 w obrębie Kaleń, stanowiącej pas drogowy drogi 

powiatowej nr 4117E Ossowice-Kaleń. Inwestycja stanowi kolejny etap planu 

gazyfikacji powiatu rawskiego (SIME Polska). 

5. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza wodociągowego w pasie 

drogi powiatowej nr 4116E Głuchówek-Sanogoszcz (dz. nr ew. 115) do 

działki nr ew. 59 w obrębie Bogusławki Duże. Właścicielem działki jest 

Sławomir Winiarski zam. Matyldów 9. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu do sporządzenia aktu notarialnego w celu   

ustanowienia służebności przesyłu w związku z lokalizacją, posadowieniem i 

eksploatacją gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 315 mm w gruncie 

kolei wąskotorowej Rogów -Rawa-Biała na obszarze powiatów: 

brzezińskiego, skierniewickiego i rawskiego (gazyfikacja powiatu rawskiego 

SIME Polska).   

7. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody dla SPZOZ na wynajem lokali 

użytkowych w budynku na ul. Niepodległości 8. 

8. Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia konkursów na dyrektorów szkół . 

9. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatu 

szacunkowego ustalającego wartość zabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Rawskiego, położonej w Rawie Mazowieckiej przy                     

ul. Zwolińskiego  oznaczonej nr działki 549/4 obręb nr 4,  przeznaczonej do 

sprzedaży. 

10. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 

operatów szacunkowych ustalających wartość gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa.   



11. Uchwała w sprawie zmiany  planów finansowych  budżecie Powiatu 

Rawskiego na 2017   rok.  

12. Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe. 

13. Zmiana Statutu Powiatu Rawskiego. 

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  Ustanowienie służebności przesyłu związanej z budową  sieci kablowej 

mającej na celu poprawę zasilania w energię elektryczną mieszkańców w m. 

Rokszyce , w działce nr ew. 66 w obrębie Rokszyce, stanowiącej  pas kolejowy 

kolei wąskotorowej.   

Tytułem ustanowienia służebności przesyłu w przedmiotowej lokalizacji Zarząd 

Powiatu,  ustalił opłatę zgodną z operatem szacunkowym sporządzonym dla  

działki nr ewidencyjny  300 położonej w obrębie nr 1 miasta  Rawa 

Mazowiecka, powiększoną o 10% wartości tego operatu. 

 

 

Ad. 4 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia 

w działce nr ew. 404/2 w obrębie Kaleń, stanowiącej pas drogowy drogi 

powiatowej nr 4117E Ossowice-Kaleń. Inwestycja stanowi kolejny etap planu 

gazyfikacji powiatu rawskiego (SIME Polska). 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił powyższą lokalizacje.  

 

 

Ad. 5 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza wodociągowego w 

pasie drogi powiatowej nr 4116E Głuchówek-Sanogoszcz (dz. nr ew. 115) do 

działki nr ew. 59 w obrębie Bogusławki Duże. Właścicielem działki jest 

Sławomir Winiarski zam. Matyldów 9. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na proponowaną lokalizację przyłącza 

wodociągowego, pod warunkiem wykonania przez inwestora sieci a nie jak 

wnioskowano przyłącza wodociągowego. 

 

Ad. 6 Uchwała Zarządu Powiatu do sporządzenia aktu notarialnego w celu   

ustanowienia służebności przesyłu w związku z lokalizacją, posadowieniem i 

eksploatacją gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 315 mm w gruncie kolei 

wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała na obszarze powiatów: brzezińskiego, 

skierniewickiego i rawskiego (gazyfikacja powiatu rawskiego SIME Polska).   



W tym punkcie Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie 

ustanowienia służebności przesyłu w związku z powyższym. Uchwała Nr 

309/2017 stanowi złącznik nr 2 do protokołu.  

 

 

Ad. 7 Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody dla SPZOZ na wynajem 

lokali użytkowych w budynku na ul. Niepodległości 8. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na 

wynajem wolnych pomieszczeń znajdujących się w Przychodni Rejonowo – 

Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej. Uchwała Nr 310/2017 stanowi 

złącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

 

                

Ad. 8 Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia konkursów na dyrektorów szkół .  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska 

dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Rawski tj.:  

1. Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie 

Mazowieckiej; 

2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej; 

3. Zespołu Szkół - Centrum  Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. 

Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej; 

4. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.  

Uchwała Nr 311/2017 stanowi złącznik nr 4 do protokołu.  

 

 

Ad. 9 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 

operatu szacunkowego ustalającego wartość zabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, położonej w Rawie Mazowieckiej 

przy ul. Zwolińskiego  oznaczonej nr działki 549/4 obręb nr 4,  przeznaczonej 

do sprzedaży. 

Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami poinformował, iż w wyniku przeprowadzonego 

postępowania w  sprawie  zlecenia wykonania operatu szacunkowego 

ustalającego wartość rynkową zabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Rawskiego, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. 

Zwolińskiego  oznaczonej nr działki 549/4 obręb nr 4,  przeznaczonej do 

sprzedaży. Najkorzystniejszą ofertę  złożył Pan Tadeusz Kryjan, zamieszkały 

Chrusty 66A 96-200 Rawa Mazowiecka w cenie ofertowej  1000 zł. brutto za  

wykonanie usługi.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania. 

 

Ad. 10 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 

operatów szacunkowych ustalających wartość gruntów stanowiących własność 

Skarbu Państwa.   



Realizując przyjęty porządek obrad Dyrektor Goryczka poinformował ,iż  w 

wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie operatów 

szacunkowych , ustalających wartości gruntów, stanowiących własność Skarbu 

Państwa , zabudowanych: 

1) garażami lub stanowiącymi dojazd do garaży, położonymi w obrębie nr 4 

miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki:  

663/13, 663/36, 1159, 1162 i 1206; 

2) budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, położonymi w obrębie Zakład 

Doświadczalny Rosocha gmina Rawa Mazowiecka, oznaczonymi wg 

ewidencji gruntów numerami działek: 90, 119, 121, 151; 

3) dawnym pałacem, położonej w obrębie Zakład Doświadczalny Rosocha 

gmina Rawa Mazowiecka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako  działka nr 

14/4. 

Najkorzystniejszą ofertę  złożył Pan Tadeusz Kryjan, zamieszkały Chrusty 66A 

96-200 Rawa Mazowiecka w cenie ofertowej  2200,00 zł. brutto za  wykonanie 

usługi. Niniejsze wyceny są niezbędne do analizy wzrostu wartości w/w 

nieruchomości i oceny potrzeby aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie 

wieczyste. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania. 

 

 

Ad. 11 Uchwała w sprawie zmiany  planów finansowych  budżecie Powiatu 

Rawskiego na 2017   rok.  

W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany  planów 

finansowych  budżecie Powiatu Rawskiego na 2017  rok.  Uchwała Nr 308/2017 

stanowi złącznik nr 5 do protokołu.  

 

 

 

Ad. 12 Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania do 30 tyś 

EURO na usługi pocztowe.  

 

 

     Ad. 13 Zmiana Statutu Powiatu Rawskiego. 

     W tym punkcie nastąpiło rozdanie materiałów celem analizy.   

 

Ad. 14 Sprawy różne. 

Zabierając głos w sprawach różnych Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz 

Powiatu poinformował o możliwościach transportowych wraz z cenami  

wyjazdu delegacji Powiatu Rawskiego do Bogoduchiw.  

 Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 

23.05.2017 rok godzina 1400, oraz wstępny termin Sesji absolutoryjnej na dzień 

22.06.2017 rok godzina 1400.  

 

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 1400 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  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 


