
P R O T O K Ó Ł NR 150/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 20 września 2017 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach udział brali: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego, Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Pani 
Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Pani Anna Solecka  
– Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej oraz Pan Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.                     

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Pan Józef Matysiak. 
 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Uzgodnienie w zakresie lokalizacji linii napowietrznej energetycznej niskiego 
napięcia na działce nr ew. 10 w obrębie Lubania w pasie drogi powiatowej  
nr 4128E Olszowa Wola – (Błędów) w miejscowości Lubania.   
3. Przedstawienie wniosku dyrektora SPZOZ o wyrażenie zgody na sprzedaż 
zbędnego sprzętu medycznego. 
4 Podjęcie uchwał uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2017 rok i w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. 
5. Zapoznanie się z informacją o wynikach postępowania  w sprawie zlecenia 
wykonania wznowienia po decyzji SKO w Skierniewicach stwierdzającej 
nieważność w części decyzji Naczelnika Miasta i Gminy Biała Rawska  
o przejęciu na własność Skarbu Państwa działki nr 37 położonej w obrębie 
Podlesie, gm. Biała Rawska. 
6. Informacja o możliwości przekazania nieruchomości na rzecz Prokuratury 
Okręgowej w Łodzi. 
7. Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu na dostawę gazu do kotłowni  
w budynkach starostwa 
8. Sprawy różne. 
9. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 900 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad.2 Jak poinformowała dyrektor Wydziału Infrastruktury – Pani Małgorzata 
Killman, przedmiotowa linia była już przedmiotem uzgodnienia Zarządu. 
Projektowane urządzenie stanowić będzie dodatkowa linia podwieszona  
do istniejącego toru linii napowietrznej na odcinkach 1 i 2 (dwa warkocze). 
Urządzenie zaprojektowano dla zasilania oświetlenia ulicznego oraz do zasilania 
energią elektryczną działki nr ew. 503 w obrębie Lubania, należącej  
do Magdaleny i Tadeusza Stańczaków, zam. Lubania 44. 



Zarząd Powiatu Rawskiego wyraził zgodę na uzgodnienie przedmiotowej 
lokalizacji linii napowietrznej  energetycznej nN w działce nr ew. 10 w obrębie 
Lubania  w pasie drogi powiatowej nr 4128E Olszowa Wola – (Błędów)  
w miejscowości Lubania.   
 
Ad.3 Pani Dyrektor Anna Solecka przedstawiła wniosek o wyrażenie zgody na 
sprzedaż nie używanego sprzętu medycznego tj. aparatu rentgenowskiego  
do przeswietleń zębów (zakupiony został w 2006 za kwotę 9,5 tys. zł; aktualna 
wycena to 4,5 tys. zł). Potencjalny nabywca proponuje 5 tys. zł. 

Zarząd Powiatu Rawskiego wyraził zgodę na sprzedaż niniejszego aparatu 
rentgenowskiego. 
 
Ad.4 Zarząd Powiatu Rawskiego podjął uchwały w sprawie zmiany planów 
finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2017 rok (uchwały Zarządu  nr 359 
i 361) i w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok ( uchwała nr 360). 
 
Ad.5 Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 
Pan Stefana Goryczka zapoznał Zarząd Powiatu z informacją o wynikach 
postępowania w sprawie zlecenia wykonania wznowienia  granic nieruchomości 
w związku z protokolarnym jej przekazaniem obecnym właścicielom, po decyzji 
SKO w Skierniewicach stwierdzającej nieważność w części decyzji Naczelnika 
Miasta i Gminy Biała Rawska o przejęciu na własność Skarbu Państwa działki  
nr 37 położonej w obrębie Podlesie, gm. Biała Rawska. Na czynność 
wznowienia granic zostało skierowane do geodetów zapytanie ofertowe. Zgłosił 
się jeden wykonawca – Pan Andrzej Dudek, który wykona opracowanie 
geodezyjne za kwotę 3444 zł; środki wydatkowane zostaną z działu - zadania  
z zakresu administracji rządowej (70005). 
 
Ad.6 Dyrektor Stefan Goryczka poinformował o piśmie z Prokuratury 
Okręgowej z Łodzi zawierającym wniosek o możliwość przekazania 
Prokuraturze, z terenu miasta Rawa Mazowiecka, nieruchomości 
niezabudowanej (2 - 3 tys. mkw.) lub zabudowanej (1100 m kw.), w tym 
powierzchni biurowej 800 m kw.. Nieruchomość miałaby być wykorzystana  
na cele działalności Prokuratury. Dyrektor Wydziału Geodezji został 
poproszony o przygotowanie, w imieniu Zarządu Powiatu, odpowiedzi 
wskazującej nieruchomości z zasobu powiatowego, które ewentualnie mogłyby 
być wykorzystane na usługi, gdyż zasobie nieruchomości Skarbu Państwa na 
terenie miasta Rawa Mazowiecka nie ma spełniających powyższe kryteria. 
 
Ad.7 w tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury 
przetargowej na dostawę gazu do kotłowni w budynkach Starostwa przy  
ul. Kościuszki i Placu Wolności 1. 
 
Ad.8  Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono wstępnie termin kolejnego posiedzenia Zarządu 
na dzień 26.09.2017 roku (wtorek) na godz. 1300.  



 
Ad.9 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1000 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu. 
 
W załączeniu: 

      - załączniki i projekty uchwał wymienione w treści protokołu.  
 
Sporządził: Tomasz Góraj 

 

Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta  ............................................. 
 
Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 
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