
P R O T O K Ó Ł NR 49/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 27 listopada 2015 roku 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 

z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Sławomir Stefaniak – Sekretarz 

Powiatu,  Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor 

Wydziału Infrastruktury, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 

   Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski.  

  

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3.  Wydanie opinii o lokalizacji drogi publicznej Sławków – Annosław. 

4. Zatwierdzenie postępowania konkursowego na wybór organizacji 

pozarządowej obsługującej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej 

Rawskiej.  

5. List intencyjny w sprawie zakupu gruntów i działalności gospodarczej w 

Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.  

6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2015 rok.  

8.  Sprawy różne.                                                                                                                               

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 11
30 

dokonał, 

Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski 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  Wydanie opinii o lokalizacji drogi publicznej Sławków – Annosław. 

Wójt Gminy Regnów zwrócił się o wydanie opinii o lokalizacji drogi publicznej 

Sławków – Annosław na odcinku : początek przebudowanego odcinka drogi 

gminnej istniejącej nawierzchni betonowej km 0+026,30 od drogi powiatowej nr 

4105E do miejscowości Annosław; koniec: przebudowy zlokalizowano na 

końcu działki nr 174, tj. na skrzyżowaniu z drogą powiatową 4121E Rylsk Duży 

– Biała Rawska.  

Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię dotycząca drogi publicznej Sławków – 

Annosław. 

Zabierając głos w tym punkcie Pani Dyrektor Killman poinformowała, iż nie 

wpłynęła żadna oferta na zwalczanie śliskości zimowej oraz odśnieżanie 



chodników usytuowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Rawa 

Mazowiecka. Ponadto poinformowała, iż nie odbył się również przetarg 

nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych usytuowanych na 

terenie miasta Rawa Mazowiecka w sezonie 2015/2016.  

Zarząd Powiatu zdecydował o ponownym wszczęciu procedur w powyższych 

kwestiach.  

Również w tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisane umowy z 

Panem Maciejem Sputowskim z Firmy UNICON, który złożył najtańszą ofertę 

na remont łazienek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w 

Rawie Mazowieckiej. 

 

 Ad. 4 Zatwierdzenie postępowania konkursowego na wybór organizacji 

pozarządowej obsługującej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej 

Rawskiej. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wynik postępowania konkursowego na wybór 

organizacji pozarządowej, której Powiat Rawski powierzył zadanie prowadzenia 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Rawskiej w 2016 roku. W 

konkursie złożone zostały dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła 

Fundacja HONESTE VIVERE z Warszawy, ul. Amarowicza – Tatara 7, 04-474 

Warszawa. Drugą ofertę złożyła Fundacja „Obudźmy Nadzieję” z Rawy 

Mazowieckiej.   

 

Ad. 5 List intencyjny w sprawie zakupu gruntów i działalności gospodarczej w 

Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.  

W tym punkcie Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami przedstawił list intencyjny Firmy  PGM 

Recycling sp. z o.o  Marynarska 14 , lok. 415 , 02- 674 Warszawa. Firma jest 

zainteresowana zakupem gruntów położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. 

Opoczyńskiej pod inwestycję polegającą na wybudowaniu nowego zakładu 

przetwarzania zużytych elementów sprzętu elektronicznego i 

elektrotechnicznego celem zaoferowania znacznie lepszych produktów 

będących pełnowartościowymi surowcami do powtórnego zużycia jak również 

będą mogły stanowić dodatki do procesów produkcyjnych.  Przewidziany 

termon rozpoczęcia inwestycji  marzec 2018 rok .  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną ofertą  zakupu gruntów i wyraził 

zgodę na rozpoczęcie procedury sprzedaży gruntów i rozpoczęcia rozmów z 

Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną w tej kwestii.  

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 113/2015 w sprawie zmian w 

budżecie powiatu , która stanowi załącznik nr 2 do protokołu 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2015 rok.  

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekty uchwał w 

sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2015 rok. 

Zarząd Powiatu  podjął Uchwały Nr 114/2015 i Nr 115/2015 które  stanowi 

załącznik nr  3 i 4  do protokołu. 

http://192.168.2.19:8080/docusafe/office/incoming/summary.action?documentId=360446
http://192.168.2.19:8080/docusafe/office/incoming/summary.action?documentId=360446


 

Ad. 8 Sprawy różne. 

W sprawach różnych  ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 1.12.2015 

roku godz. 14
00

. 

 

Ad. 9 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta  

Rawski – Marian Krzyczkowski dokonał o godzinie 12
30

 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  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 


