
P R O T O K Ó Ł NR 140/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 28 lipca 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, Małgorzata Killman- Dyrektor Wydziału 

Infrastruktury, Grażyna Walewska- Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej 

oraz 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej  

ul. Niepodległości 8 

4. Wyrażenie zgody na umieszczenie reklamy na działce nr 307/12, 

stanowiącej współwłasność Powiatu  Rawskiego [poł. w Rawie 

Mazowieckiej przy ul. Targowej]  na pow. ok. 10 m 2, przez jednego ze 

współwłaścicieli. 

5. Informacja o wynikach postępowania  w sprawie zlecenia wykonania 

aktualizacji klasyfikacji gruntów zalesionych  w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2017-2013, na terenie gminy Cielądz 

6. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego nN w dz. 

nr ew.. 50 w obrębie Turobowice stanowiącej pas drogowy drogi 

powiatowej nr 4118E Pukinin –(Mogielnica), do działki nr ew. 19  

w obrębie Turobowice, stanowiącej własność Pana Daniela Żaczkiewicza. 

7. Wystąpienie Gminy Biała Rawska o dofinansowanie z „Programu 

rozwoju sieci gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-

2019” na rok 2018, zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 113010E 

Dańków-Pachy” (długości 2,59 km)  w wysokości 825000,00 zł. 

8. Zakończenie postępowania przetargowego na zadanie pn; ,, Naprawa 

główna lokomotywy Px48-1911( poziom utrzymania P-5)’’. 



9. Zajęcie stanowiska dotyczącego  wystąpienia  Prezesa Fundacji Polskich 

Kolei Wąskotorowych  o przeznaczenie środków pochodzących z opłaty 

za służebność  przesyłu w związku z budową gazociągu w gruntach 

obszaru kolejowego na: przywrócenie przejezdności toru dla pociągów 

pasażerskich na odcinku Jeżów – Rawa Mazowiecka oraz remont dachu 

zabytkowego dworca w Rawie Mazowieckiej. 

10. Interpelacja Radnego Powiatu Rawskiego Pana Adriana Galacha  

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa kierowcom i pieszym 

korzystającym ze skrzyżowania ulic: Targowej i Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej. 

11. Wystąpienie Gminy Biała Rawska o udzielenie zgody na dysponowanie 

nieruchomością na cele budowlane oraz w 5 letnim okresie trwałości 

projektu, działkami o numerach ewidencyjnych: 127.174, 155/3 

stanowiącymi pas drogowy drogi powiatowej nr 1334E ul. Topolowa  

w Białej Rawskiej, związanego z budową sieci kanalizacji  sanitarnej 

wraz z sięgaczami do granicy działek i sieci wodociągowej z przyłączami 

do granicy działek  w miejscowości Biała Rawska.    

12.  Informacja o zbyt niskim dofinansowaniu Marszałka Województwa 

Łódzkiego do remontu drogi dojazdowej do pól na odcinku Rylsk Duży- 

Porady Górne 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego 

15. Wyrażenie zgody na wystąpienie do banków na wydłużenie terminów 

spłaty kredytów 

16. Sprawy różne.                                                                                                             

17. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1000 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 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej ul. Niepodległości 8 



Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 336/2017, która stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu. 

Ad. 4 Wyrażenie zgody na umieszczenie reklamy na działce nr 307/12, 

stanowiącej współwłasność Powiatu  Rawskiego [poł. w Rawie Mazowieckiej 

przy ul. Targowej]  na pow. ok. 10 m 2, przez jednego ze współwłaścicieli. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na umieszczenie reklamy na działce nr 307/12, 

stanowiącej współwłasność Powiatu  Rawskiego [poł. w Rawie Mazowieckiej 

przy ul. Targowej]  na pow. ok. 10 m 2. Ponadto Zarząd ustalił, iż przed 

umieszczeniem reklamy należy uzgodnić jej treść. 

 

Ad. 5 Informacja o wynikach postępowania  w sprawie zlecenia wykonania 

aktualizacji klasyfikacji gruntów zalesionych  w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2017-2013, na terenie gminy Cielądz. 

Pani Anna Ostalska- Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami przedstawiła informację o wynikach postępowania  

w sprawie zlecenia wykonania aktualizacji klasyfikacji gruntów zalesionych   

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2017-2013, na terenie gminy 

Cielądz. Najniższa ofertę w wysokości 3 500 zł złożył Pan Szewczyk. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie wykonania aktualizacji 

klasyfikacji gruntów zalesionych  w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2017-2013, na terenie gminy Cielądz Panu Szewczykowi. 

  

Ad. 6 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego nN w dz. 

nr ew.. 50 w obrębie Turobowice stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 

4118E Pukinin –(Mogielnica), do działki nr ew. 19 w obrębie Turobowice, 

stanowiącej własność Pana Daniela Żaczkiewicza. 

Zarząd Powiatu dokonał przesunięcia omówienia tematu na kolejne posiedzenie 

Zarządu z prośbą o podanie więcej szczegółów sprawy. 

 

Ad. 7 Wystąpienie Gminy Biała Rawska o dofinansowanie z „Programu 

rozwoju sieci gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 

na rok 2018, zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 113010E Dańków-

Pachy” (długości 2,59 km)  w wysokości 825000,00 zł. 

Zarząd Powiatu wstrzymał rozpatrzenie wniosku do czasu rozpoczęcia prac nad 

opracowaniem budżetu powiatu na rok 2018. 
 

Ad. 8 Zakończenie postępowania przetargowego na zadanie pn; ,, Naprawa 

główna lokomotywy Px48-1911( poziom utrzymania P-5)’’. 

Pani Małgorzata Killman- Dyrektor Wydziału Infrastruktury poinformowała,  

że żadna z firm nie jest zainteresowana wykonaniem remontu za środki 



pieniężne dostępne w budżecie powiatu na wykonanie naprawy, jak też  

w oczekiwanym terminie. 

W związku z brakiem zainteresowanych przystąpieniem do postępowania 

przetargowego, jak również do podjęcia rozmów w sprawie zlecenia z wolnej 

ręki Zarząd Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjął decyzję o rezygnacji  

z wykonania remontu, zalecając Dyrektorowi przystąpienie do zwrotu  

lub rezygnacji z przyznanych wcześniej dotacji w natychmiastowym terminie. 

 

Ad. 9 Zajęcie stanowiska dotyczącego  wystąpienia  Prezesa Fundacji Polskich 

Kolei Wąskotorowych  o przeznaczenie środków pochodzących z opłaty za 

służebność  przesyłu w związku z budową gazociągu w gruntach obszaru 

kolejowego na: przywrócenie przejezdności toru dla pociągów pasażerskich na 

odcinku Jeżów – Rawa Mazowiecka oraz remont dachu zabytkowego dworca  

w Rawie Mazowieckiej. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję, iż w tym roku budżetowym nie ma możliwości 

przeznaczenie środków pochodzących z opłaty za służebność przesyłu  

w związku z budową gazociągu w gruntach obszaru kolejowego na: 

przywrócenie przejezdności toru dla pociągów pasażerskich na odcinku Jeżów – 

Rawa Mazowiecka oraz remont dachu zabytkowego dworca w Rawie 

Mazowieckiej. Zarząd polecił szybkie oszacowanie kosztów remontu dachu by 

zapobiec niszczeniu budynku. 

 

Ad. 10 Interpelacja Radnego Powiatu Rawskiego Pana Adriana Galacha  

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa kierowcom i pieszym korzystającym ze 

skrzyżowania ulic: Targowej i Reymonta w Rawie Mazowieckiej. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o tym, iż przedmiotowa sprawa będzie 

analizowana przez Zarząd oraz Komisję Komunikacji, Transportu  

i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w porozumieniu z Urzędem 

Miasta Rawa Mazowiecka. Ponadto niezbędne jest badanie natężenia ruchu  

oraz analiza celowości wprowadzenia zmian zaproponowanych przez radnego 

Galacha. 

 

Ad. 11 Wystąpienie Gminy Biała Rawska o udzielenie zgody na dysponowanie 

nieruchomością na cele budowlane oraz w 5 letnim okresie trwałości projektu, 

działkami o numerach ewidencyjnych: 127.174, 155/3 stanowiącymi pas 

drogowy drogi powiatowej nr 1334E ul. Topolowa w Białej Rawskiej, 

związanego z budową sieci kanalizacji  sanitarnej wraz z sięgaczami do granicy 

działek i sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek  w miejscowości 

Biała Rawska.    

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przesunięcia omówienia tematu z uwagi na 

potrzebę sporządzenia opinii prawnej w przedmiotowej sprawie. 

 



Ad. 12 Informacja o zbyt niskim dofinansowaniu Marszałka Województwa 

Łódzkiego do remontu drogi dojazdowej do pól na odcinku Rylsk Duży- Porady 

Górne 

Pani Małgorzata Killman- Dyrektor Wydziału Infrastruktury poinformowała,  

iż w odpowiedzi na złożony wniosek o dofinansowanie  do remontu drogi 

dojazdowej do pól na odcinku Rylsk Duży- Porady Górne Zarząd Województwa 

Łódzkiego przyznał dofinansowanie w kwocie 73 000 zł. Kwota ta nie pozwala 

na podpisanie umowy w powyższej kwestii. 

Zarząd Powiatu zdecydował o wystąpieniu do Zarządu Województwa 

Łódzkiego o zmianę decyzji. 

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 337/2017, która stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 

 

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 338/2017, która stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

 

Ad. 15 Wyrażenie zgody na wystąpienie do banków o wydłużenie terminów 

spłaty kredytów 

Skarbnik Powiatu Pani Marzena Pakuła poinformowała, iż w związku  

z przygotowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata oraz art. 

243 Ustawy o finansach publicznych, który określa możliwość spłaty zadłużenia 

należy podjąć starania o wydłużenie terminów spłaty kredytów. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wystąpienie do banków  

o wydłużenie terminów spłaty kredytów. 

Ad. 16 Sprawy różne. 

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 01.08.2017 

r. na godzinę 1400.  

 

Ad. 17 Zamknięcie posiedzenia.  

Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad i braku 

dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  Rawski – 

Józef Matysiak dokonał o godzinie 1230 zamknięcia posiedzenia Zarządu 

Powiatu. 

 

 

 

 

 



W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  

 

Sporządziła: Patrycja Wróblewska 

 

 

Zarząd Powiatu: 

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

 

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

 

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

 

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

 

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


