
P R O T O K Ó Ł NR 142/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 8 października 2009 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Pani Teresa Pietrzak – 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego,  Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pani Małgorzata Killman – 
Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu, Pan Stefan Goryczka – 
Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.   
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Zatwierdzenie wyniku odbytego przetargu rozszerzającego zakres 

przebudowy drogi Pukinin - gr. powiatu – Mogielnica.  
4. Informacja w sprawie przejęcia kolei wąskotorowej.  

     5. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie wyjazdu na turniej tenisa 
stołowego do Gdańska.  

6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego w budynku 
przy ul. Reymonta 14 w Rawie Mazowieckiej.  

7. Rozpatrzenie wniosku firmy PPHU Aleksandra w sprawie zgody na 
lokalizację linii kablowej napowietrznej na działce 307/9. 

8. Sprawy róŜne. 
9. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1200 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 dzisiejszego 
Zarządu równieŜ uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Zatwierdzenie wyniku odbytego przetargu rozszerzającego zakres 
przebudowy drogi Pukinin - gr. powiatu – Mogielnica.  
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu 
przedstawiła informację o wyniku przetargu nieograniczonego rozszerzającego 
zakres przebudowy drogi Pukinin – gr. powiatu – Mogielnica. Wpłynęło 9 ofert. 
Jedną ofertę odrzucono. Do realizacji zadania została wybrana oferta nr 6 
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Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów ,,ERBEDIM” Sp. z o.o ,  97-300 
Piotrków Trybunalski,  ul. śelazna 3 w cenie ofertowej   brutto 828 061,28 zł.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik przetargu.  
Zabierając głos Pan Jarosław Kobierski zaproponował, iŜ w związku z 
oszczędnościami jakie powstały z rozstrzygniętego przetargu, naleŜy zrobić 
analizę dróg na których naleŜy wykonać naprawę poboczy w ramach 
zaoszczędzonych i posiadanych środków finansowych.  
 
Ad. 4 Informacja w sprawie przejęcia kolei wąskotorowej.  
Pani Małgorzata Killman poinformował, iŜ PKP S.A Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami w Łodzi przysłał protokół uzgodnień w sprawie 
nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Powiatu Rawskiego prawa uŜytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności infrastruktury 
technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolei Dojazdowej: 
1. Gmina Rogów : 
działka nr 686 obr. 15 Rogów, bez numeru inw. o powierzchni 0,4800 ha 
zabudowana drogą kolejową o nr inw. 9/017/00018/240000, 
działka nr 46 obr. 6 Marianów, nr inw. 9/017/03103/036000 o powierzchni 
0,2400 ha zabudowana droga kolejową o nr inw. 9/017/00018/240000. 
2. Gmina JeŜów: 
działka nr 776 obr. 5 JeŜów,  nr inw. 9//017/03100/036000 o powierzchni 
0,8400 ha zabudowana drogą kolejową o nr inw. 9/017/00018/240000, 
działka nr 120 obr. 8 Jasienin Mały, nr inw. 9/017/03099/036000 o powierzchni 
0,5000 ha zabudowana drogą kolejową o nr inw. 9/017/00018/240000, 
działka nr 135 obr. 12 Popień Parcela, nr inw. 9/017/00530/036000 o 
powierzchni 0,7500 ha zabudowana drogą kolejową o nr inw. 
9/017/00018/240000, 
działka nr 8 obr. 23 Leszczyny , nr inw. 9/017/00529/036000 o powierzchni 
0,8000 ha zabudowana drogą kolejową o nr inw. 9/017/00018/240000. 
3. Gmina Głuchów : 
działka nr 147 obr. 2 Białynin Południe, nr inw. 9/017/00207/036000 o 
powierzchni 0,3800 ha zabudowana drogą kolejową o nr inw. 
9/017/00018/240000, 
działka nr 718 obr. 2 Białynin Południe, nr inw. 9/017/00208/036000 o             
powierzchni 2,2900 ha zabudowana droga kolejową o nr inw. 
9/017/00018/240000, 
działka nr 827 obr. 11 Miłochniewice, nr inw. 9/017/00206/036000 o 
powierzchni 1,2000 ha zabudowana drogą kolejową o nr inw. 
9/017/000018/240000, 
działka nr 569 obr. 17 Złota, nr inw. 9/017/00195/036000 o powierzchni 1,7700 
ha zabudowana drogą kolejową o nr inw. 9/017/00018/240000, 
działka nr 463 obr. 16 Wysokienice, nr inw. 9/017/00196/036000 o powierzchni 
0,9700 ha zabudowana drogą kolejową o nr inw. 9/017/00018/240000. 
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4.Gmina Rawa Mazowiecka: 
działka nr 123 obr. 3 Boguszyce, nr inw. 9/017/00203/036000 o powierzchni 
2,4500 ha zabudowana drogą kolejową o nr inw. 9/017/00018/240000 oraz 
mostem kolejowym stalowym o nr inw. 9/017/00182/245000, 
działka 451 obr. 3 Boguszyce, nr inw. 9/017/00204/036000 o powierzchni 
1,1000 ha zabudowana drogą kolejową o nr inw. 9/017/00018/240000, 
działka nr 754 obr. 3 Boguszyce, bez numeru inw. o powierzchni 1,3600 ha 
zabudowana drogą kolejową o nr inw. 9/017/00018/240000, 
działka nr 638 obr. 16 Konopnica, nr inw. 9/017/00200/036000 o powierzchni 
0,6700 ha zabudowana drogą kolejową o nr inw. 9/017/00018/240000, 
działka nr 74 obr. 30 Pukinin, nr inw. 9/017/00201/036000 o powierzchni 
1,2700 ha zabudowana droga kolejową o nr inw. 9/017/00018/240000, 
działka nr 199 obr. 45 Zawady, nr inw. 9/017/00202/036000 o powierzchni 
0,9500 ha zabudowana drogą kolejową o nr inw. 9/017/00018/240000.  
5. Gmina Miasto Rawa Mazowiecka: 
działka nr 134 obr. 8 bez nr inw. o powierzchni 1,5823 ha zabudowana drogą 
kolejową o nr inw. 9/017/00018/240000, 
działka nr 94 obr. 2 nr inw. 9/017/00519/036000 o powierzchni 1,2688 ha 
zabudowana drogą kolejową o nr inw. 9/017/00018/240000 oraz mostem 
kolejowym stalowym o nr inw. 9/017/00162/245000, 
działka nr 21 obr. 3, nr inw. 9/017/00524/036000 o powierzchni 0,5762 ha 
zabudowana drogą kolejową o nr inw. 9/017/00018/240000,  
działka nr 141 obr. 3, nr inw. 9/017/00524/036000 o powierzchni 0,4922 ha 
zabudowana drogą kolejową o nr inw. 9/017/00018/240000. 
6. Gmina Regnów: 
działka nr 347 obr. 18 Podskarbice Szlacheckie, nr inw. 9/017/00193/036000 o 
powierzchni 1,4800 ha zabudowana drogą kolejową o nr inw. 
9/017/00018/240000 oraz wiatą kolejową o nr inw. 9/017/00237/246000, 
działka nr 47 obr. 17 Podskarbice Królewskie, nr inw. 9/017/00194/036000 o 
powierzchni 0,8800 ha zabudowana drogą kolejową o nr inw. 
9/017/00018/240000, 
działka nr 48 obr. 1 Annosław, nr inw. 9/017/00191/036000 o powierzchni 
2,3100 ha zabudowana drogą kolejową o nr inw. 9/017/00018/240000. 
7. Gmina Biała Rawska: 
działka nr 6 obr. 38 Rokszyce, bez numeru inw. o powierzchni 0,1300 ha 
zabudowana drogą kolejową o nr inw. 9/017/00018/240000, 
działka nr 63 obr. 38 Rokszyce, bez numeru inw. o powierzchni 0,1900 ha 
zabudowana drogą kolejową o nr inw. 9/017/00018/240000, 
działka nr 66 obr. 38 Rokszyce , bez nr inw. o powierzchni 0,0300 ha 
zabudowana drogą kolejową o nr inw. 9/017/00018/240000. 
Łączna powierzchnia nieruchomości do przekazania wynosi 26,9595 ha. Łączna 
długość torów podlegająca przekazaniu wynosi 31 378,00 mb. Przedmiotowe 
nieruchomości są wolne od zajęć i obciąŜeń.  Łączna wartość nieruchomości 
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wynosi 7 191 051,00 zł. Przekazanie praw do powyŜszych nieruchomości 
nastąpi mocą aktu notarialnego. Wszelkie koszty notarialne i sądowe ponosi 
Powiat Rawski. Natomiast działki ewidencyjne nr 287 i 300 obr. 1 Miasta Rawa 
Mazowiecka, 456 obr. 4 Biała Rawska, 480/2 obr. JeŜow oraz 157/2, 158/2, 
158/5, 158/4, 127/8, 127/15 obr. 36 Porady Górne są przygotowane do 
przekazania w I kwartale 2010 roku. Działki ewidencyjne o nr 178 obr. 5 
Głuchów, 299 obr. 1 Miasto Rawa Mazowiecka, 523/1 obr. 4 Biała Rawska oraz 
129 obr. 36 Porady Górne zostaną przekazane niezwłocznie po zakończeniu 
podziału geodezyjnego.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i zobowiązał Wydział 
Geodezji do przygotowania stosownej uchwały Rady Powiatu. 
 
Ad. 5 Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie wyjazdu na turniej tenisa 
stołowego do Gdańska.  
M.L.U.K.S. „ Dwójka” zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie w wysokości 
1700 zł. wyjazdu zawodników klubu na I Ogólnokrajowy Turniej 
Kwalifikacyjny do Gdańska w dniach 9-11.10.br.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek i przyznał dofinansowanie 
kosztów przejazdu na turniej tenisa stołowego do Gdańska w wysokości 900 zł.  
 
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego w budynku 
przy ul. Reymonta 14 w Rawie Mazowieckiej.  
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił wniosek Pani Zofii Strugała w sprawie nabycia 
lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Reymonta 14 w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu upowaŜnił Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami do wyceny lokalu mieszkalnego, oraz przygotowanie 
stosownej uchwały do zbycia lokali mieszkalnych połoŜonych w budynku przy 
ul. Reymonta 14. Zarząd udzielił 85% bonifikaty dla kupujących najemców 
mieszkanie.  
 
Ad. 7 Rozpatrzenie wniosku firmy PPHU Aleksandra w sprawie zgody na 
lokalizację linii kablowej napowietrznej na działce 307/9. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe „ Aleksandra” zwróciło 
się z wnioskiem w sprawie wyraŜenia zgody na lokalizację linii kablowej 
napowietrznej na działce nr 307/9 połoŜonej przy ul. Warszawskiej w Rawie 
Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na proponowaną lokalizację. Natomiast 
zaproponował firmie połoŜenie kabla ziemnego na działce nr 307/9  oraz 
ustanowienie słuŜebności przesyłu na przedmiotowej działce.  
 
Ad. 8 Sprawy róŜne. 
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Zabierając głos Pan Wicestarosta – Marian Krzyczkowski zobowiązał 
Dyrektorów Wydziałów oraz pracowników Starostwa Powiatowego do wzięcia 
udziału w Rawskim Partnerstwie Lokalnym, które odbędzie się w dniu 
9.10.2009 r. w Sadkowicach. Ponadto Pan Wicestarosta poinformował, iŜ 
Powiat Rawski zajął 3 miejsce w XIV Ogólnopolskich biegach, które odbyły się 
w dniu 3.10.br. w Wolborzu.  
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
13.10.2009 r. na godzinę 1100, oraz termin najbliŜszej Sesji na dzień 30.10.2009 
roku. 
 
Ad. 9 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta – 
Józef Matysiak dokonał o godzinie 1330 zamknięcia posiedzenia Zarządu 
Powiatu.  
 
 
W załączeniu: 

      - wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządziła : Kinga Kacprzak 
 
 
 
Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  (-) ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta (-) ............................................. 
 
Wacław Adamczyk  Członek Zarządu  (-)         ............................................. 
 
Krzysztof Janeczek  Członek Zarządu (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu (-) ............................................. 

 
 
 


