
 
P R O T O K Ó Ł NR 90/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 
w dniu 10 września 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: Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, 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.  WyraŜenie zgody na ustanowienie słuŜebności przejazdu i przechodu na 
działce nr 307/7 przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej.  

     4. WyraŜenie zgody na przebudowę wewnętrznego przyłącza 
wodociągowego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

     5. Ponowienie oferenta zakupu działki przy ul. Opoczyńskiej w Rawie 
Mazowieckiej.  

     6. Sprawy róŜne. 
     7. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 900 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    WyraŜenie zgody na ustanowienie słuŜebności przejazdu i przechodu na 
działce nr 307/7 przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej.  
W tym punkcie Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami poinformował Zarząd Powiatu, iŜ w związku ze 
sprzedaŜą działek tj. (9 działek) połoŜonych przy ul. Targowej w Rawie 
Mazowieckiej istnieje konieczność ustanowienie nieodpłatnej słuŜebności 
przejazdu i przechodu przez działkę nr 307/7 połoŜoną w obrębie 4 Rawy 
Mazowieckiej, od ul. Targowej, w zakresie niezbędnym do korzystania z działki 
nr 307/12.   
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ustanowienie nieodpłatnej słuŜebności 
przejazdu i przechodu na działce nr 307/7 połoŜonej w obrębie 4 Rawy 
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Mazowieckiej, od ul. Targowej, w zakresie niezbędnym do korzystania z działki 
nr 307/12.   
 
Ad. 4 WyraŜenie zgody na przebudowę wewnętrznego przyłącza 
wodociągowego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
W związku ze sprzedaŜą działek tj. (9 działek) połoŜonych przy ul. Targowej w 
Rawie Mazowieckiej, niezbędna jest przebudowa wewnętrznego przyłącza 
wodociągowego na terenie szpitala , gdyŜ na jednej z tych działek znajduje się 
przyłącze wodociągowe. Szacowany koszt przebudowy to około 12.000 zł 
brutto.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przebudowę przyłącza wodociągowego 
przeznaczając kwotę 12.000 zł. z działu 70005 gospodarka terenami na 
powyŜsze zadanie. Jednocześnie Zarząd polecił Wydziałowi Infrastruktury, aby 
zajął się  przeprowadzeniem w/w robót.  
 
Ad. 5 Ponowienie oferenta zakupu działki przy ul. Opoczyńskiej w Rawie 
Mazowieckiej.  
Firma Fam Cynkowanie Ogniowe S.A. zwróciła się prośbą o  przedstawienie 
oferty cenowej na zakup gruntów o powierzchni 3000 m2  przylegającej 
bezpośrednio do terenu zakładu w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 
Zarząd Powiatu zdecydował o wszczęciu procedury i przygotowania podziału 
oraz wyszacowania nieruchomości.  
 
Ad. 6 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych Pan Jarosław Kobierski poinformował o odbytej Sesji w 
Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka na której zostały poruszone kwestie 
dotyczące przejazdu w miejscowości Konopnica oraz wycinki zakrzaczeń i 
zadrzewień na odcinku drogi powiatowej Kurzeszyn – Rossocha.   
RównieŜ w sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na 
dzień 18.09.12 r. na godzinę 1300. 
 
Ad. 7 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1000 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
 
 
 
W załączeniu: 

     - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

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

 
 
 


