
P R O T O K Ó Ł NR 146/2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 3 sierpnia 2021 roku 
 

Wiceprzewodniczący Zarządu - Wicestarosta Pan Jacek Otulak o godz. 13.00 
otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu Rawskiego. Następnie stwierdził prawomocność 
obrad. Zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu na 
5 członków Zarządu Powiatu obecnych było 3 członków Zarządu. Wobec powyższego 
wszystkie decyzje, które Zarząd będzie podejmował będą miały moc obowiązującą.  
W posiedzeniu uczestniczyli także zaproszeni goście, zgodnie z załączoną listą 
obecności.  
 
Następnie przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad, który został 
przyjęty jednogłośnie: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu. 
5. Informacja o wynikach postępowania dot. wykonania operatów szacunkowych  

ustalających wartość nieruchomości SP poł. w Rawie Mazowieckiej 
zabudowanych garażami,  dc. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności. 

6. Zatwierdzenie wniosków o dofinansowanie – przejścia dla pieszych (kolejny 
nabór) zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie 
łódzkim na rok 2021. 

7. Udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

8. Sprawy różne. 
9. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 4 W tym punkcie Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół z poprzedniego 
posiedzenia zarządu. 
 
 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył zatwierdzenia wyników postępowania 
dotyczącego wykonania operatów szacunkowych  ustalających wartość nieruchomości 
SP położonych w Rawie Mazowieckiej zabudowanych garażami,  do celów 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 
 
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, najkorzystniejszą, za kwotę 1000 
zł z 21dniowym terminem wykonania złożyło BIURO OBSŁUGI RYNKU 
NIERUCHOMOŚCI WOJCIECH SUPERA. 
 



Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził wyniki postepowania. 
 
 
Ad. 6 Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził przygotowane wnioski  
o dofinansowanie wykonania przejść dla pieszych (kolejny nabór) w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na przejściach dla pieszych w województwie łódzkim na rok 2021. 
 
Przedmiotowe wnioski dotyczą: 
1. Przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy 
skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4118E; 
2. Przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy boisku 
gminnym; 
3. Przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy 
skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4120E; 
4. Przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E  
ul. Kolejowa w miejscowości Biała Rawska; 
5. Przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4122E  
ul. Kościuszki w miejscowości Biała Rawska; 
6. Przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E  
w miejscowości Chodnów. 
 

Ad. 7 W tym punkcie Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej do występowania w imieniu Powiatu Rawskiego przed różnymi 
organami, w sprawie usunięcia drzew z terenu nieruchomości, oznaczonej w ewidencji 
gruntów nr 307/10 i 307/22 obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Warszawskiej 
14. 
 
 
Ad. 8 Sprawy różne. 

W sprawach różnych ustalono termin kolejnego posiedzenia zarządu na dzień 
10.08.2021 r. na godzinę 14.00. 
 
 
Ad. 9 Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Zarządu - 
Wicestarosta Pan Jacek Otulak dokonał o godzinie 14.00 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu. 
 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

Sporządziła: Patrycja Wróblewska-Firek 
 



 
 
Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Jacek Otulak                       Wicestarosta            .............................................         
         
Jarosław Kobierski              Członek Zarządu   ............................................. 
 
Henryk Majewski                Członek Zarządu            ............................................. 
 
Grzegorz Stefaniak    Członek Zarządu          ............................................... 
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