
P R O T O K Ó Ł Nr 192/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 29 maja 2018 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach udział brali: Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Pani Monika Frankowska – Skarbnik Powiatu, Pani Maria Charążka  
– Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego, Pani Małgorzata Killman  
– dyrektor Wydziału Infrastruktury, Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej, Pani Anna Solecka – dyrektor SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej; Pan Piotr Irla – dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury i 
Budownictwa oraz pan Stefan Goryczka – dyrektor Wydziału Geodezji, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.                     

Posiedzeniu przewodniczył Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski. 
 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej w działce nr ew. 44  
w obrębie Przyłuski, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4127 E 
Biała Rawska – (Wilków). 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie oceny 
sytuacji ekonomiczno - finansowej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
4. Rozpatrzenie wniosku Fundacji „Obudźmy Nadzieję” o dofinansowanie 
konkursu „ Szkoła z sercem - ekologiczne pomaganie”. 
5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.  
6. Przyjęcie projektu wystąpienia Zarządu Powiatu Rawskiego do samorządów  
z terenu powiatu rawskiego w sprawie utworzenia spółki z o.o. 
7. Wydanie opinii w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od warunków 
określonych w art. 53 ustawy o transporcie kolejowym dotyczących 
usytuowania budynków i budowli w pobliżu obszaru kolejowego - wniosek 
EMKA Invest sp. z o.o. 
8.Wyrazenie zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu – części działki 
nr 76 (tzw. Glinianki) w obrębie 5 miasta Rawa Mazowiecka. 
9.Informacja o wynikach postępowania dot. zlecenia wykonania operatów 
szacunkowych d/c aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 
gruntów Skarbu Państwa, położonych w Rawie Mazowieckiej przy   
ul. Solidarności (garaże + dojazdy).                                                                             
10. Informacja  o wysokości opłat  dla Powiatu Rawskiego z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Rawie 
Mazowieckiej (dz. 299/1 – obręb 1) oraz w Białej Rawskiej (dz.523/4 - obręb 4  
- kolej wąskotorowa). 



11.Informacja dotycząca wartości planowanych do zbycia na rzecz Miasta Rawa 
Mazowiecka dwóch lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu 
Rawskiego znajdujących się w budynku  przy ul. Reymonta 11, na działce nr 
308/13 (obręb nr 5).  
12. Rozpatrzenie wniosku o wydzierżawienie nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu, położonych w obrębie nr 5 m. Rawy Mazowieckiej, 
oznaczonych jako działki nr:  6/7 i 76. 
13. Informacja dotycząca upływu terminów ogłoszenia wykazów dotyczących 
planowanych do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu, poł. 
w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej (obręb 4 działki o numerach:  
314, 307/23, 308/44, 308/45). 
14. Podjęcie uchwały  Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu. 
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany planu finansowego.  
16. Sprawy różne. 
17. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Pan 

Starosta Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
Ad.2 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej w działce  

nr ew. 44 w obrębie Przyłuski, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej  
nr 4127 E Biała Rawska – (Wilków). Inwestycja jest celem publicznym, 
mającym poprawić warunki napięciowe u odbiorców  w miejscowości 
Przyłuski. 

Zarząd Powiatu uzgodnił lokalizację projektowanej linii kablowej  
w działce nr ew. 44 w obrębie Przyłuski gm. Biała Rawska, stanowiącej pas 
drogowy drogi powiatowej nr 4127 E. 

Ad.3 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

Na wstępie pani Anna Solecka – dyrektor SPZOZ omówiła raport  
o sytuacji ekonomiczno - finansowej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za rok 
2017; do raportu został przygotowany projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji 
ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął projekt uchwały w sprawie oceny 
sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

Ad.4 Rozpatrzenie wniosku Fundacji „Obudźmy Nadzieję”  
o dofinansowanie konkursu „ Szkoła z sercem - ekologiczne pomaganie”. 

Zarząd Powiatu postanowił przekazać wniosek Fundacji „Obudźmy 
Nadzieję” do Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej. 

Ad.5 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie utworzenia spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnie z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego. 



Projekt uchwały omówił Starosta Rawski Józef Matysiak; spółka ma 
prowadzić działalność w zakresie ochrony zdrowia poprzez przejęcie 
prowadzenia szpitala w Rawie Mazowieckiej 

Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął projekt uchwały w sprawie utworzenia 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnie z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego. 

Ad.6 Zarząd Powiatu Rawskiego zaakceptował treść wystąpienia  
do samorządów z terenu powiatu rawskiego w sprawie utworzenia spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnie z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego. 

Ad.7 Wydanie opinii w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo  
od warunków określonych w art. 53 ustawy o transporcie kolejowym 
dotyczących usytuowania budynków i budowli w pobliżu obszaru kolejowego  
- wniosek EMKA Invest sp. z o.o. 

Jak poinformował dyrektor Piotr Irla chodzi o zbliżenie obiektów 
budowalnych do pasa kolejowego (linii kolei wąskotorowej w obrębie ul. Księże 
Domki); opinia Zarządu Powiatu Rawskiego jako właściciela gruntu. 

Zarząd Powiatu Rawskiego wydał opinię pozytywną co do odstępstwa  
od warunków określonych w art. 53 ustawy o transporcie kolejowym 
dotyczących usytuowania budynków i budowli w pobliżu obszaru kolejowego,  
z zastrzeżeniem przyjęcia oświadczenia od inwestora, że nie będzie zgłaszał  
w późniejszym czasie roszczeń co do bliskości kolei wąskotorowej. 

Ad.8 Wyrażenie zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu  
– części działki nr 76 (tzw. Glinianki) w obrębie 5 miasta Rawa Mazowiecka. 

Jak poinformował Pan Stefan Goryczka - dyrektor Wydziału Geodezji, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, wpłynął wniosek o bezprzetargowe 
wydzierżawienie na okres 3 lat części działki nr 76 w obrębie 5 miasta Rawa 
Mazowiecka (chodzi o teren zbiorników wodnych i pasa gruntu wokół). 
Wniosek złożyło Towarzystwo Przyjaciół Zbiornika „Glinianki”. 

Zarząd Powiatu postanowił odroczyć decyzje do upływu terminu 
dzierżawy na rzecz poprzedniego dzierżawcy (31.05.2018 r.). 

Ad.9 Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację (przedstawioną przez 
Pana Stefana Goryczkę – dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami) o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
szacunkowych d/c aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 
gruntów Skarbu Państwa, położonych w Rawie Mazowieckiej przy   
ul. Solidarności (garaże + dojazdy); wybrana została oferta pana Tadeusza 
Kryjana – (oferta 19 tys. zł, do końca sierpnia br.) 

Ad.10 Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację (przedstawioną 
przez Pana Stefana Goryczkę – dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru  
i Gospodarki Nieruchomościami) o wysokości opłat dla Powiatu Rawskiego  
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, położonych 
w Rawie Mazowieckiej (dz. 299/1 obręb 1) oraz w Białej Rawskiej (dz.523/4  
- obręb 4 - kolej wąskotorowa). 



Ad.11 Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację dotyczącą wartości 
planowanych do zbycia na rzecz Miasta Rawa Mazowiecka dwóch lokali 
mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Rawskiego znajdujących się  
w budynku  przy ul. Reymonta 11, na działce nr 308/13 (obręb nr 5). 

Ad.12 Zarząd Powiatu Rawskiego postanowił o wystosowaniu  
do wnioskodawcy pisma, w którym zostanie on wezwany do uregulowania 
istniejących zobowiązań wobec Powiatu Rawskiego i wtedy wniosek zostanie 
rozpoznany.  

Ad.13 Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację dotyczącą upływu 
terminów ogłoszenia wykazów dotyczących planowanych do sprzedaży 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej 
przy ul. Targowej (obręb 4 działki o numerach: 314, 307/23, 308/44, 308/45). 

Ad.14 Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął uchwałę Nr 449/2018  
w sprawie zmiany budżetu powiatu. 

Ad.15 Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął uchwałę Nr 450/2018  
w sprawie zmiany planu finansowego. 

Ad.16  Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono wstępnie termin kolejnego posiedzenia Zarządu 
na dzień 05.06.2018 roku (wtorek) na godz. 1400.  
 

Ad.17 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku 
obrad, przewodniczący posiedzeniu Starosta Józef Matysiak dokonał o godzinie 
1600 zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 
Sporządził: Tomasz Góraj 

 

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



 
 


	Zarząd Powiatu:

