
P R O T O K Ó Ł NR 145/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 22 sierpnia 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,  Małgorzata Killman- Dyrektor Wydziału 

Infrastruktury, Leszek Przybył – Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury,  

Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, 

Anna Solecka – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckie.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Wyrażenie zgody na ogłoszenie postępowania do 30000 tyś EURO na 

usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów 

usuniętych z dróg powiatu rawskiego. 

4. Pismo GDDKiA w Łodzi o poprawienie stanu przejazdów kolei 

wąskotorowej na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 72 w m. Rogów i 

Rawa Mazowiecka. 

5.  Przedstawienie wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. 

6. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie powierzenia stanowiska 

dyrektora szkoły/placówki oświatowej. 

7. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 

operatu szacunkowego ustalającego wartość d/c naliczenia opłaty za 

użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w obrębie Żurawka , 

gm. Biała Rawska , w związku z nabyciem prawa użytkowania 

wieczystego do w/w działki przez osobę fizyczną od dotychczasowego 

użytkownika wieczystego. 

8. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 

operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości położonych 

w Rawie Mazowieckiej i Białej Rawskiej , stanowiących własność Skarbu 



Państwa, w trwałym zarządzie podmiotów/instytucji, dla potrzeb 

aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.  

9. Apel o pomoc dla powiatu chojnickiego. 

10. Wyrażenie zgody na przedłużenie poręczeń udzielonych kredytów.  

11. Sprawy różne.                                                                                                             

12. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 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 Wyrażenie zgody na ogłoszenie postępowania do 30000 tyś EURO na 

usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów 

usuniętych z dróg powiatu rawskiego. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym.   

 

Ad. 4 Pismo GDDKiA w Łodzi o poprawienie stanu przejazdów kolei 

wąskotorowej na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 72 w m. Rogów i Rawa 

Mazowiecka. 

Materiał w tym temacie przedstawiła Pani Małgorzata Killman - Dyrektor 

Wydziału Infrastruktury. Po zapoznaniu się z materiałem Zarząd Powiatu  

stwierdził, iż nie jest w stanie dokonać remontu przejazdów kolei wąskotorowej, 

gdyż w chwili obecnie nie ma zabezpieczonych w budżecie powiatu środków 

finansowych na powyższy cel. Natomiast w ramach możliwości posiadanych 

środków finansowych dokona doraźnych napraw, pomimo tego proponuje  

wprowadzenie ograniczenia prędkości w obrębie przejazdu, co umożliwi 

tymczasowy przejazd.   

Również w tym punkcie Zarząd Powiatu podjął decyzje o przeprowadzeniu 

negocjacji z Panem Edmundem Malińskim zamieszkałym ul. Jana Pawła II 57, 

96-230 Biała Rawska w sprawie ustalenia stawki odszkodowania za grunty 

przejęte w trybie art. 98 , Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  

nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.). Przedmiotową  

nieruchomość stanowi działka nr ew. 134 położona w obrębie Rokszyce gm. 

Biała Rawska. Ponadto Zarząd Powiatu wytypował Przewodniczącego 

negocjacji  Pana Wicestarostę - Mariana Krzyczkowskiego.  

 

 



Ad. 5 Przedstawienie wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. 

W tym punkcie Pan Dyrektor Latek poinformował ,iż w dniu 17 sierpnia 2017 

roku został przeprowadzony konkurs na kandydata na dyrektora Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej ul. Niepodległości 8 – 

w wyniku jednogłośnego głosowania kandydatem na stanowisko dyrektora 

została wybrana Pani Agata Malik. W zawiązku z powyższym Zarząd Powiatu 

podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko 

dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. 

Uchwała Nr 344/2017 stanowi złącznik nr 2 do protokołu.  

 

Ad. 6 Przedstawienie projektów uchwał w sprawie powierzenia stanowiska 

dyrektora szkoły/placówki oświatowej. 

Zabierając głos w tym punkcie Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 

przedstawił i omówił projekty uchwał w sprawie powierzenia stanowiska 

dyrektora szkoły/placówki oświatowej Powiatu Rawskiego.  

Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

placówki tj. Pani Agacie Malik, Panu Radosławowi Kaźmierczakowi, Pani 

Jolancie Popłońskiej, Panu Andrzejowi Romańczukowi, Panu Arkadiuszowi 

Woszczykowi. Uchwała Nr 345/2017, 346/2017, 347/2017, 348/2017, 349/2017 

stanowią załącznik nr 3,4,5,6,7 do protokołu.  

 

Ad. 7 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 

operatu szacunkowego ustalającego wartość d/c naliczenia opłaty za 

użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w obrębie Żurawka , gm. Biała 

Rawska, w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego do w/w działki 

przez osobę fizyczną od dotychczasowego użytkownika wieczystego. 

Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami poinformował, iż w wyniku przeprowadzonego 

postępowania w  sprawie  zlecenia wykonania operatu szacunkowego 

ustalającego wartość d/c naliczenia opłaty za użytkowanie wieczyste 

nieruchomości położonej w obrębie Żurawka , gm. Biała Rawska, w związku z 

nabyciem prawa użytkowania wieczystego do w/w działki przez osobę fizyczną 

od dotychczasowego użytkownika wieczystego. 

Najkorzystniejszą ofertę  złożył Rzeczoznawca Majątkowy Pan Wojciech 

Supera , zamieszkały Skierniewice ul. Mszczonowska 46/12 w cenie ofertowej  

430,50 zł. brutto za  wykonanie usługi.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania. 

 



 

Ad. 8 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 

operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości położonych w 

Rawie Mazowieckiej i Białej Rawskiej , stanowiących własność Skarbu 

Państwa, w trwałym zarządzie podmiotów/instytucji, dla potrzeb aktualizacji 

opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.  

Realizując przyjęty porządek obrad Dyrektor Goryczka poinformował ,iż  w 

wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie operatów 

szacunkowych , ustalających wartość nieruchomości położonych w Rawie 

Mazowieckiej i Białej Rawskiej , stanowiących własność Skarbu Państwa, w 

trwałym zarządzie podmiotów/instytucji, dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych 

z tytułu trwałego zarządu. Najkorzystniejszą ofertę  złożył Pan Tadeusz Kryjan, 

zamieszkały Chrusty 66A 96-200 Rawa Mazowiecka w cenie ofertowej  

2960,00 zł. brutto za  wykonanie usługi.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania. 

 

Ad. 9 Apel o pomoc dla powiatu chojnickiego. 

Zarząd Powiatu zdecydował iż powyższy punk będzie rozważany na najbliższej 

Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 

Ad. 10 Wyrażenie zgody na przedłużenie poręczeń udzielonych kredytów. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję na wystąpienie do PKO BP z prośbą o 

wydłużenie terminów spłaty poręczonych przez Powiat kredytów dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej.  

Również w tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie 

prac remontowych tj.: 

1). Termomodernizacja łącznika w budynku Zespołu szkól Ponadgimnazjalnych 

w Białej Rawskiej – wartość brutto 18.700, 00 zł.; 

2). Wymiana okien w starej części budynku w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej – wartość brutto 60.000, 00 zł.; 

3). Odprowadzanie wód deszczowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Rawie Mazowieckiej  – wartość brutto 11.000, 00 zł. 

Powyższe środki finansowe będą przesunięte ze środków Ochrony Środowiska.   

Ponadto w związku z zaleceniami pokontrolnymi Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie 

Mazowieckiej  zostaną przesunięte  środki finansowe  na wydatki do szkoły w  

wysokości 43.000,00 zł.   

 

Ad. 11 Sprawy różne. 



Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował ,iż 

wpłynęło pismo z NFZ w Łodzi w kwestii ratownictwa medycznego. Następnie 

Pan Starosta poinformował iż w dniu 27 sierpnia br. w Białej Rawskiej odbędą 

się XIX Dożynki Powiatowe , które rozpoczną się mszą święta o godzinie 1200.  

Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 

29.08.2017 r. na godzinę 1400.  

 

Ad. 12 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 1630 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          ............................................ 

 

 


