
 

P R O T O K Ó Ł  NR  XI/2015 

z  nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 6 października 

2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego   

w Rawie Mazowieckiej. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka o godz. 9
00

 

otworzyła sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości  oświadczyła,   

iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, 

aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 Radnych, co wobec ustawowego składu 

Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

wiążących decyzji.  

 

Ad. 2 Do zaproponowanego porządku obrad XI sesji Rady Powiatu Rawskiego 

uwag nie było. Zaproponowany przez Przewodniczącą porządek obrad został 

przyjęty jednogłośnie. Rada Powiatu Rawskiego przystąpiła do realizacji 

następującego porządku obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wyrażającej zgodę na    

 zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rawskiego. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski 

5. Zamknięcie obrad                       

Ad. 3 W tym punkcie podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały wyrażającej 

zgodę na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rawskiego. 

Omówienia dokonał Pan Stefan Goryczka - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru  

i Gospodarki Nieruchomościami: 

Zarząd Powiatu Rawskiego proponuje dokonać zmiany w paragrafie 1 ustęp 2  

Uchwały Rady Powiatu Rawskiego Nr VI/40/2015  z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

poprzez skreślenie „ na zawarcie umowy przedwstępnej”. 

Przygotowanie umowy przedwstępnej wymagałoby znajomości warunków 

istotnych dla transakcji po okresie dzierżawy i najmu (10 lat). W dniu dzisiejszym 

trudno jest przewidzieć wszystkie istotne warunki  umowy przedwstępnej. 

Dokonana zmiana może spowodować zwiększenie możliwości sprzedaży 

nieruchomości określonych w paragrafie 1 ustęp 1  Uchwały Rady Powiatu 

Rawskiego Nr VI/40/2015. 

W tym punkcie głos zabrał Pan Marian Krzyczkowski - Wicestarosta Rawski, 

który przedstawił radnym powód zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym  

oraz doprecyzował informacje dotyczące potrzeby zmiany wyżej wymienionej 

uchwały. Głównym powodem jej zwołania było to, żeby jak najszybciej ogłosić 

przetarg na sprzedaż nieruchomości (tak żeby zdążyć z terminami jeszcze  



 2 

w bieżącym roku) i dostosować brzmienie uchwały do treści ogłoszenia  

o przetargu (zmieniana uchwała zezwalała na zawarcie umowy przedwstępnej, a nie 

da się przewidzieć wszystkich warunków umowy przedwstępnej z wyprzedzeniem  

na 10 lat). Skreślenie w uchwale zapisu o umowie przedwstępnej powoduje 

zwiększenie możliwości sprzedaży nieruchomości; jednocześnie uchwała zezwala  

na zakup nieruchomości lub ich części na rzez Powiatu Rawskiego  

od każdoczesnego (od każdego i w każdym czasie) ich właściciela. 

 Następnie Rada Powiatu Rawskiego przyjęła uchwałę nr XI/70/2015  

w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. wyrażającej 

zgodę na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rawskiego z 

jednym głosem przeciw. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad.4 W punkcie sprawy różne i wolne wnioski głosów nie było. 

 

Ad.5 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  

- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 9
30

 dokonała zamknięcia 

obrad  XI sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

 

W załączeniu: 

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj  

 

 


