
P R O T O K Ó Ł NR 108/2013 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 15 stycznia 2013 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 Charążka – 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, 
Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Halina Bartkowicz -
Błażejewska, Andrzej Brodowski – Dyrektor Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

     3. Wyrażenie opinii dotyczącej lokalizacji kopalni piasku przy drodze 
powiatowej nr 4131E Olszowa Wola – Kłopoczyn. 

     4. Przyjęcie na własność przez powiat rawski działki nr ewidencyjny 133/3 w 
Rawie Mazowieckiej (obręb 8) o powierzchni 0,7381 ha, powstałej w 
wyniku podziału działki nr ewidencyjny 133 pod nowoprojektowaną 
ulicę.  

     5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego   
Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. 

     6. Podjęcie Uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 
Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie 
Mazowieckiej ( wraz z treścią ogłoszenia).  

     7. Przedstawienie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia 2-
letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. 
Reymonta 14 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej.  

     8. Przedstawienie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru 
likwidacji 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rawie 
Mazowieckiej ul. Reymonta 14 wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej.  

     9.  Przedstawienie wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o pomoc finansową w 
realizacji remontu apteki szpitalnej. 
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    10.Wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej o wyrażenie zgody na usunięcie drzew – informacja z wizji w 
terenie.  

     11. Informacja o szacowanych kosztach wycięcia drzew przy ul. Targowej w 
Rawie Mazowieckiej.  

     12.  Ustalenie wartości służebności przesyłu na działce Nr 1328/20 w Rawie 
Mazowieckiej na rzecz Zakładu Gazowniczego w Łodzi. 

     13. Zgoda na ustalenie służebności przesyłu na działce Nr 549/3 w Rawie 
Mazowieckiej na rzecz Zakładu Gazowniczego w Łodzi. 

     14. Ustalenie wartości służebności przesyłu na działce Domu Dziecka w 
Rawie Mazowieckiej. 

     15. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania planów finansowych budżetu   
Powiatu  Rawskiego na 2013 rok.  

     16.  Przyjęcie planu pracy Zarządu Powiatu Rawskiego na 2013 rok.  
     17.  Sprawy różne. 
     18. 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 również 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Wyrażenie opinii dotyczącej lokalizacji kopalni piasku przy drodze 
powiatowej nr 4131E Olszowa Wola – Kłopoczyn. 
Wójt Gminy Sadkowice zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie opinii i 
przedstawienie ewentualnych uwag i warunków, w związku z wydaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na  
eksploatacji kopaliny – piasku ze złoża „Skarbkowa II” zlokalizowanego przy 
drodze powiatowej nr 4131E Olszowa Wola – Kłopoczyn oraz 
wykorzystywania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Sadkowice 
do transportu kruszywa wydobywanego z planowanej kopalni odkrywkowej w 
miejscowości Skarbkowa.   
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na lokalizacje w/w inwestycji, pod warunkiem 
zapewnienia należytego utrzymania dróg wywozu, tj. lokalnej sieci dróg 
powiatowych wykorzystywanych przy transporcie materiałów z przedmiotowej 
kopalni. Szczegółowe warunki korzystania z dróg powiatowych zostaną zawarte 
z właścicielem kopalni, po otrzymaniu koncesji i podpisaniu stosownej umowy.  
 
Ad. 4 Przyjęcie na własność przez powiat rawski działki nr ewidencyjny 133/3 
w Rawie Mazowieckiej (obręb 8) o powierzchni 0,7381 ha, powstałej w wyniku 
podziału działki nr ewidencyjny 133 pod nowoprojektowaną ulicę.  
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Zarząd Powiatu podtrzymał swoje stanowisko w piśmie z dnia 31.12.2012 roku i 
nie wyraził zgody na przejęcie wymienionej powyższe nieruchomości na 
własność.  
W tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie przetargów  
nieograniczonych na dostawę grysów bazaltowych, emulsji asfaltowej, oraz  

mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do remontów cząstkowych dróg 
powiatowych. Ponadto Zarząd Powiatu polecił Wydziałowi Infrastruktury 
przygotowanie dokumentacji projektowej z podziałem na 3 zadania tj. wymiany 
okien, remonty łazienek, przebudowa wejścia do szkoły oraz podjazd dla 
niepełnosprawnych budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta 
w  Rawie Mazowieckiej.  
 
Ad. 5 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 
Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. 
Materiał w tym zakresie przedstawił Pan Andrzej Brodowski – Dyrektor Domu 
Dziecka w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym materiałem dotyczącym 
Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, natomiast 
uznał, iż podjęcie stosownej  Uchwały w tej kwestii  nastąpi na następnym 
posiedzeniu Zarządu.  
 
Ad. 6 Podjęcie Uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 
Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej                
( wraz z treścią ogłoszenia).  
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił projekt 
uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej wraz z treścią 
ogłoszenia.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyższej kwestii. Uchwała Nr 225/2013 
stanowi załącznik nr  2 do protokołu. 
 
Ad. 7 Przedstawienie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia 2-
letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 
14 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta 
w Rawie Mazowieckiej.  
W tym punkcie Dyrektor Latek omówił projekt uchwały Rady Powiatu w 
sprawie wyłączenia 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rawie 
Mazowieckiej ul. Reymonta 14 wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany powyżej projekt uchwały.  
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Ad. 8 Przedstawienie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru 
likwidacji 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. 
Reymonta 14 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej.  
Realizując przyjęty porządek obrad Dyrektor Latek przedstawił projekt uchwały 
Rady Powiatu w powyższej kwestii.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt Uchwały Rady Powiatu .  
 
Ad. 9 Przedstawienie wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o pomoc finansową w realizacji 
remontu apteki szpitalnej. 
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej poinformował, iż został sporządzony 
przez Pana Krawczyka  kosztorys inwestorski remontu apteki szpitalnej. Koszt 
remontu apteki jaki wynika z kosztorysu to kwota 87.702,00 zł. Zgodnie z 
zaleceniami  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, termin 
wykonania remontu ustalono do dnia 30.06.br.  
Zarząd Powiatu do tematu remontu apteki szpitalnej powróci na jednym z 
kolejnych posiedzeń  Zarządu.  
 
Ad. 10 Wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej o wyrażenie zgody na usunięcie drzew – informacja z wizji w 
terenie.  
Materiał w tym zakresie przedstawił Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, 
Architektury i Budownictwa. Po zreferowaniu zagadnienia Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na wycięcia 5 szt.  drzew, natomiast na jedno drzewo nie wyraził 
zgody, gdy nie wymaga wycięcia.  
 
Ad. 11 Informacja o szacowanych kosztach wycięcia drzew przy ul. Targowej w 
Rawie Mazowieckiej.  
Dyrektor Irla zapoznał, Członków Zarządu o przedstawionej ofercie przez Pana 
Budka dotyczącej kosztów wycięcia 25 szt.  drzew typu topola przy ul. 
Targowej w Rawie Mazowieckiej. Oferta został przedstawiona w 3 wariantach:  
 1). wycięcie  21 szt. drzewa i dostarczenie do szpitala do zagospodarowania  
200 zł/ szt., 
2). wycięcie 21 szt. drzewa i pozostawienie na miejscu do zagospodarowania 
przez szpital 100 zł/ szt. , 
3). wycięcie, zabranie przez wykonawcę usługi wyciętego 21szt. drzewa z 
uprzątnięcie  terenu  20 zł./ szt.  
We wszystkich wariantach przedstawienie są ceny bez usunięcia korzeni.  
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Po zapoznaniu się z informacją o kosztach Zarząd Powiatu zdecydował o 
wycięciu 21 szt. drzew wybierając 3 wariant tj. 20 zł./ szt. wycięcia drzewa, oraz 
zabranie drzewa przez wykonawcę usługi z  uprzątnięciem terenu. 
 
Ad. 12 Ustalenie wartości służebności przesyłu na działce Nr 1328/20 w Rawie 
Mazowieckiej na rzecz Zakładu Gazowniczego w Łodzi. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe i poprosił o przedstawienie wyceny 
wartości służebności przesyłu z operatu szacunkowego sporządzonego przez 
rzeczoznawcę majątkowego do akceptacji Zarządu Powiatu.  
 
Ad. 13 Zgoda na ustalenie służebności przesyłu na działce Nr 549/3 w Rawie 
Mazowieckiej na rzecz Zakładu Gazowniczego w Łodzi. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę  na ustalenie służebności przesyłu sieci gazociągu 
średniego wraz z przyłączem o łącznej długości 171,8m   na działce Nr 549/3 w 
Rawie Mazowieckiej na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w 
Warszawie. Ustanowienie służebności nastąpi za jednorazowym 
wynagrodzeniem określonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Natomiast 
szczegółowe warunki służebność określi umowa o ustanowienie służebności 
przesyłu. Kwota jak wynika z operatu szacunkowego sporządzonego w 2012 
roku  za służebność to 23.660 zł. netto + VAT oraz koszty wykonania operatu 
szacunkowego w wysokości 600 zł. brutto.   
 
Ad. 14 Ustalenie wartości służebności przesyłu na działce Domu Dziecka w 
Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę , aby rozliczenie kwoty w wysokości 4.929,04 zł. 
brutto (faktury VAT ) wystawionej na Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej z 
tytułu opłaty za przyłączenie do sieci gazowej obiektu, nastąpiło poprzez zapłatę 
przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie na rzecz 
Powiatu Rawskiego w wysokości 3.943,23 zł., oraz na rzecz Skarbu Państwa w  
wysokości 985,81 zł., wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności 
przesyłu, w wysokości równoważącej koszty przyłączenia Domu Dziecka do 
sieci.  
 
Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie opracowania planów finansowych budżetu   
Powiatu  Rawskiego na 2013 rok.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyższej sprawie. Uchwała Nr 224/2013 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Ad. 16 Przyjęcie planu pracy Zarządu Powiatu Rawskiego na 2013 rok. 
Przyjęcie planu pracy Zarządu Powiatu Rawskiego na 2013 rok po 
przeanalizowaniu  nastąpi na kolejnym posiedzeniu Zarządu.  
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Ad. 17 Sprawy różne. 
W sprawach rożnych Starosta Matysiak poinformował, iż w dniu 2.02.br. 
odbędzie się bal charytatywny w sali „Muza „w Rawie Mazowieckiej środki 
zebrane podczas balu zostaną przeznaczone na rehabilitację dzieci 
niepełnosprawnych.  W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu 
na dzień 23.01.13 r.  na godz. 1400. 
  
Ad.18 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  ............................................. 

 
 
 
 
 


