
P R O T O K Ó Ł NR 106/2012 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 20 grudnia 2012 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,  Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Piotr Irla -  
Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa, 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. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej do 
reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie oraz realizację projektu w ramach programu Leonardo da 
Vinci.   

     4. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w  sprawie wprowadzenia 
zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej.  

     5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 288/2010 z dnia 12 
października 2010 roku w sprawie udzielenia poŜyczki dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  

     6.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w sprawie  wyraŜenia zgody 
na wycinkę drzew na terenie szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

     7. Rozpatrzenie wniosku Pana Roberta Synowca w sprawie wyraŜenia zgody 
na wycinkę drzew na działce 307/12, obręb 4 Rawa Mazowiecka. 

     8. Informacja o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 
ul. Targowa – Rzeka Rylka – Droga S-8 – ul. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej.  

     9. Zatwierdzenie wyniku przetargu na sprzedaŜ gruntu przy ul. Targowej w 
Rawie Mazowieckiej. 

    10. Rozpatrzenie wniosku firmy projektowej „MW Projekt” w sprawie 
wyraŜenia zgody na połoŜenie kabla energetycznego do przepompowni 
ścieków na działkach 307/10, 308/27, 308/5, 307/9.  
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     11. Informacja w sprawie wstępnej propozycji warunków sprzedaŜy lub 
dzierŜawy na 25 lat dla inwestorów działki nr 3/31 połoŜonej przy ul. 
Opoczyńskiej.  

     12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
     13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów  finansowych.  
     14.  Sprawy róŜne. 
     15. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1330 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. 
 
Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej do reprezentowania 
Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o dofinansowanie oraz 
realizację projektu w ramach programu Leonardo da Vinci.   
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił projekt 
uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Popłońskiej – 
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej  do 
reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia i realizacji wniosku na 
wizytę przygotowawczą w ramach programu Leonardo da Vinci. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyŜszej sprawie. Uchwała nr 219/2012 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 4 Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w  sprawie wprowadzenia 
zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej.  
Pan Dyrektor Latek przedstawił i omówił projekt uchwały Rady Powiatu w  
sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 288/2010 z dnia 12 
października 2010 roku w sprawie udzielenia poŜyczki dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 
288/2010 z dnia 12 października 2010 roku w sprawie udzielenia poŜyczki dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. Uchwała nr 220/2012 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
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Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w sprawie  wyraŜenia zgody na 
wycinkę drzew na terenie szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się z wnioskiem o wyraŜenie zgody na wycięcie 6 
uschniętych, starych drzew rosnących na terenie szpitala ( jesion – 1 szt., klon – 
2 szt., oraz lipa – 3 szt.).  
Zarząd Powiatu zobowiązał Panią leśnik do przedstawienia oceny zasadności 
wycinki powyŜszych drzew,  ewentualna decyzja o wycięciu zostanie podjęta na 
jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.  
 
Ad. 7 Rozpatrzenie wniosku Pana Roberta Synowca w sprawie wyraŜenia zgody 
na wycinkę drzew na działce 307/12, obręb 4 Rawa Mazowiecka.  
Pan Robert Synowiec zamieszkały w  Rawie Mazowieckiej przy ul. Willowej 60 
zwrócił się z wnioskiem o wyraŜenie zgody na wycięcie 5 szt. drzew 
topolowych, połoŜonych na działce 307/12 w obrębie 4 miasta Rawa 
Mazowiecka przy ul. Targowej, której wraz z powiatem jest współwłaścicielem. 
Jako przyczynę usunięcia drzew podaje konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa w związku z zamiarem budowy na zakupionej działce budynku 
usługowego.  
Zarząd Powiatu polecił Dyrektorowi Wydział Środowiska, Architektury i 
Budownictwa ustalić szacowane koszty wycinki wszystkich 26 drzew z 
uwzględnieniem korzyści z pozyskanego drewna. Po przedstawieniu szacunku 
na kolejnym posiedzeniu Zarządu zostanie podjęta decyzja co do kierunku 
działań w tym zakresie oraz kto pokryje koszty wycinki i w jakim zakresie. 
 
Ad. 8 Informacja o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 
ul. Targowa – Rzeka Rylka – Droga S-8 – ul. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej.  
W tym punkcie Pan Dyrektor Irla poinformował, iŜ na wczorajszym posiedzeniu  
Sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka została zatwierdzona zmiana planu 
zagospodarowania  przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka  w obszarze ul. 
Targowa – Rzeka Rylka – Droga S-8 – ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej. 
Zgodnie z wprowadzoną zmianą po północnej stronie wydzielonej drogi 
pozostawiono tereny o funkcji przemysłowej (4.367P), natomiast po stronie 
południowej ustanowiono przeznaczenie pod zabudowę usługową (4.370U). 
Zarząd polecił dokonać analizy, czy wprowadzona zmiana wpłynie na 
zwiększenie atrakcyjności powiatowych terenów inwestycyjnych, czy teŜ 
stanowić będzie ograniczenie rozwoju na terenach zaliczonych do Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Przemysłowej. 
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Analiza tych kwestii będzie w późniejszym etapie podstawą do ewentualnego 
wniosku o korektę planu zagospodarowania przestrzennego w tym obszarze.   
  
Ad. 9 Zatwierdzenie wyniku przetargu na sprzedaŜ gruntu przy ul. Targowej w 
Rawie Mazowieckiej. 
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował, iŜ w dniu 17 grudnia 2012 roku w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej odbył się drugi ustny 
nieograniczony przetargi, na sprzedaŜ  niezabudowanej działki połoŜonej przy 
ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej.  

1. działka nr 307/14 o powierzchni 0,0231 ha połoŜona w obrębie 4 miasta 
Rawa Mazowiecka przy ul. Targowej. Do przetargu przystąpiła jedna 
oferentka Pani Anna Bakalarska, która zaproponowała jedno postąpienie 
w wysokości 1% ceny wywoławczej tj. kwotę 1320,00 zł. Komisja 
przetargowa uznała powyŜszą kwotę, wobec czego nabywcą 
nieruchomości za wylicytowaną kwotę 133.272,00 zł. brutto ustalona 
została Pani Anna Bakalarska. 

Natomiast na pozostałe 6 działek nie przystąpił Ŝaden oferent, w związku z tym 
przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki  powyŜszego przetargu, oraz zdecydował o 
ponownym ogłoszeniu przetargu na 6 pozostałych działek na dotychczasowych 
warunkach.  
 
Ad. 10 Rozpatrzenie wniosku firmy projektowej „MW Projekt” w sprawie 
wyraŜenia zgody na połoŜenie kabla energetycznego do przepompowni ścieków 
na działkach 307/10, 308/27, 308/5, 307/9.  
Firma Projektowa „MW Projekt” zwróciła się z wnioskiem o wyraŜenie zgody 
na połoŜenie kabla energetycznego do przepompowni ścieków na działkach nr: 
307/10, 308/27, 308/5, 307/9.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na połoŜenie kabla energetycznego na powyŜej 
wymienionych działkach, pod warunkiem ustanowienia słuŜebności przesyłu   
na rzecz Spółki  z.o.o. RAWiK z siedzibą w Rawie Mazowieckiej.  
 
Ad. 11 Informacja w sprawie wstępnej propozycji warunków sprzedaŜy lub 
dzierŜawy na 25 lat dla inwestorów działki nr 3/31 połoŜonej przy ul. 
Opoczyńskiej. 
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował, iŜ  Spółka Energypol zajmującą się realizacją 
projektów energetycznych, polegających na budowie elektrowni 
fotowoltaicznych, zainteresowana jest wstępną propozycją  kupna lub dzierŜawy 
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na okres 25 lat działki nr 3/31 połoŜonej przy ul. Opoczyńskiej w Rawie 
Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami do rozmów z Firmą w  powyŜszej  kwestii. 
 
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie powiatu 2012 roku.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 217/2012, która stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu.   
 
Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów  finansowych.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu 
Powiatu Rawskiego na 2012 rok. Uchwała Nr 218/2012 stanowi załącznik nr 5 
do protokołu.  
 
Ad. 14 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 8.01.13 r.  
na godz. 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 1500 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
 
 
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  /-/............................................. 

 
 
 
 


