
P R O T O K O Ł  NR 19/2009 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami odbytego 

 w dniu 12 listopada 2009 roku. 
 

     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą 
obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
Ponadto w posiedzeniu jako zaproszony gość brał udział:  Pan Stefan Goryczka – 
Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  
 

     Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji – Tomasz Lesiak 
 
Przyjęto następujący porządek obrad : 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody 

na przekazanie w drodze darowizny  zabudowanej nieruchomości gruntowej 
na cele publiczne Gminie  Cielądz. 

4. Zapoznanie się ze stanem zagospodarowania mienia komunalnego.  
5. Sprawy róŜne.  
6. Zamkniecie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia obrad Komisji o godzinie 1430 dokonał jej Przewodniczący Tomasz 
Lesiak, witając zaproszonego gościa oraz członków Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Komisji. 
Do jego treści uwag nie zgłoszono. 
Został ona przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Następny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przekazanie w drodze darowizny  
zabudowanej nieruchomości gruntowej na cele publiczne Gminie  Cielądz. 
O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Pana Stefana Goryczkę – 
Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 

Projekt uchwały, iformowal Dyrektor Goryczka, przewiduje wyraŜenie się 
zgody na darowanie Gminie Cielądz, udziału 22398/28850 w prawie własności 
zabudowanej nieruchomości, połoŜonej w  obrębie 34 Sierzchowy Kolonia, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 317/1, 318/1 i 319/1 
o łącznej pow. 1899 m2 , z przeznaczeniem na cele publiczne; realizację zadań 
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w zakresie promocji i ochrony zdrowia,  dla której Sąd Rejonowy w Rawie 
Mazowieckiej – Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr  
LD1R 5958.  
W obiektach znajdujących się na nieruchomości, będących w w/wym. udziale 
własnością  powiatu, prowadzona jest działalność w zakresie promocji i ochrony 
zdrowia. Powiat Rawski  dokonuje darowizny na cel publiczny,  całości posiadanych 
udziałów, w celu kontynuacji dotychczasowej działalności. Rada Gminy Cielądz 
podjęła  uchwałę o przyjęciu darowizny na cel publiczny -  realizację promocji 
i ochrony zdrowia. 

Biorąc powyŜsze pod uwagę, oraz fakt, Ŝe  darowizna odbywa się na cel 
związany z zadaniami własnymi Gminy, niniejsza uchwała znajduje uzasadnienie. 
 Radny Włodzimierz Michalak zwrócił uwagę  na potrzebę właściwego 
zabezpieczenia w akcie darowizny  celu darowizny, tak aby nie zaistniała sytuacja, 
Ŝe Gmina Cielądz dokona zbycia darowanej nieruchomości pozbawiając 
mieszkańców dostępu do świadczeń medycznych.  
Odpowiadając Wicestarosta Marian Krzyczkowski poinformował, iŜ w przypadku 
wszystkich darowizn dokonywanych na rzecz samorządu gminnego, stosowne 
zabezpieczenie zawarte zostaje w treści aktu notarialnego. JeŜeli cel, na który 
nastąpiła darowizna, w okresie stanowiącym zabezpieczenie, nie jest realizowany 
darowizna podlega zwrotowi.   
Do tak przedstawionej informacji innych uwag nie było. 
Komisja Ochrony Środowiska Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. 
 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zapoznanie się ze stanem 
zagospodarowania mienia komunalnego.  
Pisemny materiał członkowie Komisji otrzymali w dniu dzisiejszym. Stanowi 
on załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Następnie głos zabrał Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami. Oświadczył, iŜ sytuacja w zakresie stanu  
zagospodarowania mienia komunalnego nie uległa zmianie w stosunku 
do informacji przekazanej Komisji na posiedzeniach w dniu 23 czerwca i 17 lipca 
br., albowiem w roku bieŜącym nie było sprzedaŜy mienia, za wyjątkiem 10 lokali 
mieszkalnych przy ul. Reymonta i Południowej.  
 
Ad. 5 W sprawach róŜnych ustalono, Ŝe w dniu 26 listopada 2009 roku 
o godz. 10:00 odbędzie kolejne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. W porządku obrad 
zaplanowano punkt obejmujący kwestie funkcjonowania kół łowieckich 
dzierŜawiących grunty wchodzące administracyjnie w skład Powiatu Rawskiego. 
Członkowie Komisji pragną równieŜ zapoznać się z problematyką wypłat 
odszkodowań za straty wyrządzone w uprawach rolniczych przez zwierzynę łowną. 
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Dlatego teŜ na godz. 12:30 zaproszeni zostaną przedstawicieli 5 wiodących kół 
dzierŜawiących grunty na terenie Powiatu Rawskiego. 
Wcześniej Dyrektor  Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokona 
wprowadzenia w zakresie aktualnej sytuacji prawnej i podziału kompetencji 
związanych z funkcjonowaniem kół łowieckich. 
 Innych głosów nie było.  

Ad. 6 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji – Tomasz Lesiak dokonał o godzinie 16:30 
zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 

 
Przewodniczący Komisji  
(–) Tomasz Lesiak 
 

 


