
P R O T O K Ó Ł NR 22/2011 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 17 maja 2011 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Maria CharąŜka – Przewodnicząca 
Rady, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Anna 
Ostalska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, 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. Wydanie zgody na prace na terenie stacji w Rogowie.  
4. WyraŜenie zgody na likwidację – sprzedaŜ środków trwałych.  
5. Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009-2010, 

przedłoŜone przez gminy Regnów i Biała Rawska.  
6. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława 

Reymonta w Rawie Mazowieckiej w sprawie ogłoszenia przetargu na 
wynajem placu manewrowego do nauki jazdy.  

7. Wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach w sprawie 
ufundowania nagrody specjalnej – roweru dla najlepszego zawodnika z 
terenu powiatu rawskiego.  

8. Stan mienia powiatu rawskiego i analiza jego zagospodarowania.  
9. Propozycja sprzedaŜy nieruchomości będących własnością powiatu. 
10.  WyraŜenie zgody na wycięcie drzewa rosnącego na działce powiatowej.  
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego 

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  

12.  Podjęcie Uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu 
Powiatu Rawskiego na 2011 rok.  

13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budŜecie 2011 roku.  
     14. Sprawy róŜne. 
     15. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 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 Zarządu równieŜ 
uwag nie zgłoszono. 
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Ad. 3  Wydanie zgody na prace na terenie stacji w Rogowie.  
Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych zwróciła się z prośba o wydanie zgody 
na prace na terenie st. Rogów Towarowy Wąsk – nr działki 5/14. Prace polegać 
będą na wymianie ogrodzenia, umieszczeniu słupów do montaŜu banerów, 
umieszczeniu szyldu. Przedmiotowe prace będą miły na celu poprawę estetyki 
strefy wjazdu na stacje wąskotorową.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie powyŜszych prac.  
 
Ad. 4 WyraŜenie zgody na likwidację – sprzedaŜ środków trwałych.  
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwróciła się z 
prośbą o likwidację po przez  sprzedaŜ następujących  środków trwałych : 
Fiata 126p, Fiata Punto, śuka, kosiarki bijakowej, piaskarki,  kosiarki 
rotacyjnej, skrapiarki, pługu wirnikowego, ciągnika Lamborghini. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację powyŜszych środków trwałych 
natomiast co do kwestii likwidacji pługu wirnikowego i ciągnika Lamborghini 
Zarząd podejmie decyzję na jednym z kolejnych posiedzeń zarządu.  
 
Ad. 5 Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009-2010, 
przedłoŜone przez gminy Regnów i Biała Rawska.  
Pani Anna Ostalska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa przedstawiła sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami 
za lata 2009-2010, przedłoŜone przez gminy Regnów i Biała Rawska.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionymi sprawozdaniami.  
 
Ad. 6 Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajem 
placu manewrowego do nauki jazdy.  
Pan Andrzej Romańczuk – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z wnioskiem w sprawie 
ogłoszenia przetargu na wynajem placu manewrowego do nauki jazdy.  
Zarząd Powiatu poprosił o uszczegółowienie wniosku na kolejne posiedzenie 
zarządu.  
 
Ad. 7 Wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach w sprawie 
ufundowania nagrody specjalnej – roweru dla najlepszego zawodnika z terenu 
powiatu rawskiego.  
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach zwrócił się z wnioskiem o 
ufundowanie nagrody specjalnej – roweru dla najlepszego zawodnika z terenu 
powiatu rawskiego biorącego udział w biegach pn. „Bieg Majowy”, oraz Bieg 
integracyjny pn.” Jesteśmy wśród Was”.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ufundowanie dla najlepszego zawodnika z 
terenu powiatu rawskiego roweru za kwotę  700 zł.  
 
Ad. 8 Stan mienia powiatu rawskiego i analiza jego zagospodarowania. 
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedłoŜył informację w sprawie mienia powiatu rawskiego i 
analizę jego zagospodarowani.  
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Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
 
Ad. 9 Propozycja sprzedaŜy nieruchomości będących własnością powiatu. 
Pan Dyrektor przedstawił Zarządowi Powiatu propozycję sprzedaŜy działek 
będących własnością powiatu rawskiego.  
Zarząd Powiatu zdecydował o wygaszeniu trwałego zarządu, przygotowaniu 
podziału i wyceny nieruchomości przy ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej, 
ogłoszeniu rokowań jeśli nie zgłosi się Ŝaden oferent na zabudowaną 
nieruchomość połoŜoną w obrębie nr 4 przy ul. Łowickiej 15, lokal w Babsku 
przeznaczyć do sprzedaŜy, oraz działki usługowe - mieszkalne połoŜone przy ul. 
targowej równieŜ przygotować do sprzedaŜy.  
 
Ad. 10 WyraŜenie zgody na wycięcie drzewa rosnącego na działce powiatowej.  
Zarząd Powiatu zdecydował, aby leśnik z Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa dokonał oględzin drzewa i ocenił czy drzewo to nadaje 
się do wycięcia.  
 
Ad.11 Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego 
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt w 
sprawie zmiany Uchwały  Nr 78/2007 udzielenia poręczenia kredytu bankowego 
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Rawie Mazowieckiej.   
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyŜszej sprawie. Uchwała Nr 37/2011 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 12 Podjęcie Uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu 
Powiatu Rawskiego na 2011 rok.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwały w sprawie zmiany planów 
finansowych budŜetu Powiatu Rawskiego na 2011 rok. Uchwały Nr 39/2011i  
Nr 40/2011 stanowią załącznik nr 3 i 4 do protokołu.  
 
Ad. 13 Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budŜecie 2011 roku.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie 2011 roku. 
Uchwała nr 38/2011 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.   
 
Ad. 14 Sprawy róŜne. 
W  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień   
31.05.2011 r. na godzinę 1300.  
 
Ad. 15 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1430 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
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W załączeniu: 
     - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

Sporządziła : Kinga Kacprzak 
 

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

 
 
 


