
P R O T O K Ó Ł NR 97/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 18 października 2016 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 Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu,  Marzena Pakuła – 

Skarbnik Powiatu, Leszek Przybył – Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, 

Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, 

Radosław Kaźmierczak – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, Piotr Irla – Dyrektor 

Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa.  

 

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Zatwierdzenie wyboru wykonawcy w zamówieniu do 30000 EURO na 

remont drogi powiatowej nr 4122E ul. Wiejska w Białej Rawskiej.  

4. Zawiadomienie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o przystąpieniu do zmiany 

niektórych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rawa Mazowiecka.  

5. Wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o wyrażenie zgody na 

wycięcie obumarłych drzew na terenie przy ul. Niepodległości 8 w Rawie 

Mazowieckiej.  

6. Przedstawienie wniosku Dyrektora ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej w 

sprawie przyznania środków finansowych na dokonanie wymiany instalacji 

centralnego ogrzewania w części budynku warsztatów szkolnych. 

 7. Zatwierdzenie postępowania w sprawie wyłonienia rzeczoznawcy 

majątkowego do oszacowania odszkodowania za drzewostan wycięty po 

linii SN obręb Niemgłowy BC gmina Cielądz.  

8. Zatwierdzenie wyników  przetargu na sprzedaż działki przy ul. Zwolińskiego 

w Rawie Mazowieckiej.  

9.  Wyrażenie zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dz. nr 

1328/20 przy ul. Krakowskiej w Rawie Mazowieckiej.  

10. Wyrażenie zgody na dzierżawę placu manewrowego w Białej Rawskiej 

(teren kolejki wąskotorowej w Białej Rawskiej).  

11. Ustalenie sposobu wyceny gruntów zajętego pod drogi powiatowe.  

12. Wniosek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej.  

14. Zatwierdzenie ceny wywoławczej sprzedaży pojazdów.  

15. Przyjęcie porządku Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.  



17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok.  

18.  Sprawy różne.                                                                                                               

19. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 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 Zatwierdzenie wyboru wykonawcy w zamówieniu do 30000 EURO na 

remont drogi powiatowej nr 4122E ul. Wiejska w Białej Rawskiej.  

Pan Leszek Przybył – Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, przedstawił 

informacje z otwarcia ofert na zadnie pn.” Remont drogi powiatowej nr 4122E 

ul. Wiejska w Białej Rawskiej. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym zostało 

wysłane do 5 wykonawców. Do dnia 06.10.2016r. godz. 1100 tj. terminu 

składania ofert cenowych, wpłynęła 1 oferta  Przedsiębiorstwa Robót Drogowo 

– Mostowych Spółka z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19  

w cenie ofertowej  brutto 124.989,16 zł.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty.  

Zabierając głos w tym punkcie Pani Przewodnicząca poruszyła kwestie naprawy 

drogi na odcinku Kaleń – Lubania.  

 

Ad. 4 Zawiadomienie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o przystąpieniu do 

zmiany niektórych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

gminy Rawa Mazowiecka.  

Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury  i Budownictwa 

poinformował o zawiadomieniu Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o 

przystąpieniu do zmiany niektórych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym zawiadomieniem. 

 

Ad. 5 Wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o wyrażenie zgody na 

wycięcie obumarłych drzew na terenie przy ul. Niepodległości 8 w Rawie 

Mazowieckiej. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek. 

 

Ad. 6  Przedstawienie wniosku Dyrektora ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej w 

sprawie przyznania środków finansowych na dokonanie wymiany instalacji 

centralnego ogrzewania w części budynku warsztatów szkolnych. 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 

Mazowieckiej zwrócił się z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na 



dokonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w części budynku 

warsztatów szkolnych ( w części nie objętej dofinansowaniem ze środków UE).  

Zarząd Powiatu zdecydował, aby szkoła dokonała wymiany instalacji 

centralnego ogrzewania ze środków bieżących szkoły. 

 

Ad. 7 Zatwierdzenie postępowania w sprawie wyłonienia rzeczoznawcy 

majątkowego do oszacowania odszkodowania za drzewostan wycięty po linii 

SN obręb Niemgłowy BC gmina Cielądz.  

Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami poinformował, iż w wyniku przeprowadzonego 

postępowania w sprawie wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego do 

oszacowania odszkodowania za drzewostan wycięty po linii SN obręb 

Niemgłowy BC gmina Cielądz. Zapytanie zostało wysłane do 2 oferentów. 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Grzegorz Sierkowski  zamieszkały 

Skierniewice ul. Miodowa 42  w cenie ofertowej  861 zł. brutto za wykonie 

usługi .  

Zarząd Powiatu zatwierdził wynik postępowania. 

 

Ad. 8 Zatwierdzenie wyników  przetargu na sprzedaż działki przy ul. 

Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej.  

Informacja o wyniku przetargu przedstawił Dyrektor Goryczka który 

poinformował , iż w dniu 17.10.2016 roku o godzinie 11:00, w budynku 

Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, pokój 112 (na piętrze), 

przeprowadzono trzeci ustny nieograniczony przetarg. Przedmiotem przetargu 

była sprzedaż prawa własności nieruchomości Powiatu Rawskiego, położonej w 

obrębie nr 4 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej w ewidencji gruntów 

numerem 549/4 o powierzchni 1285m2 . Do uczestnictwa w postępowaniu 

przetargowym nie zgłosiły się żadne osoby ( nie wniesiono wadium). Cena 

wywoławcza nieruchomości wynosiła 700.000 zł netto. Przetarg zakończył się 

wynikiem negatywnym. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawiona informacją i na jednym z 

kolejnych posiedzeń zarządu podejmie decyzje do dalej  ze sprzedażą. Ponadto 

upoważnił Sekretarza Stefaniaka do rozeznania cenowego w kwestii 

zabezpieczenia budynku ( po przez zabicie otworów okiennych i drzwiowych 

deskami lub zamurowaniem).  

  

Ad. 9 Wyrażenie zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dz. nr 

1328/20 przy ul. Krakowskiej w Rawie Mazowieckiej.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie wyceny działki i wszczęcie procedury 

związanej ze sprzedażą.  

 

Ad. 10 Wyrażenie zgody na dzierżawę placu manewrowego w Białej Rawskiej 

(teren kolejki wąskotorowej w Białej Rawskiej).  

Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie 

zgody na wynajęcie przez FPKW podmiotowi trzeciemu, no okres co najmniej 5 



lat terenu na stacji Biała Rawska w zakresie obszaru dawnego placu 

ładunkowego.  

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku o  wynajęcie, lecz nie dłużej niż na 

czas trwania umowy dzierżawy z FPKW. 

 

Ad. 11 Ustalenie sposobu wyceny gruntów zajętego pod drogi powiatowe.  

Zarząd Powiatu ustalił wartość 1m2 gruntu pod drogami powiatowymi na terenie 

Powiatu Rawskiego, będących własnością Powiatu , dotychczas pozostających 

bez wartości lub będących we władaniu Powiatu o nieuregulowanym stanie 

prawnym: na terenie miasta Rawa Mazowiecka na kwotę 80,00 zł/m2, natomiast 

na terenie gminy: Rawa Mazowiecka, Sadkowice, Regnów Cielądz i miasta i 

gminy Biała Rawska na kwotę 15zł/m2. Została w tej kwestii podjęta stosowna 

Uchwała nr 226/2016 , która stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Ad. 12 Wniosek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zwróciła się z wnioskiem o 

wprowadzenie do Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego z 

organizacjami pozarządowymi konkursu pt. „Najlepsza inicjatywa pozarządowa 

powiatu rawskiego w roku…” oraz kwoty na nagrody w wysokości 10.000 zł.  

Zarząd Powiatu podjął decyzje aby Powiatowa Rada Działalności Pożytku 

Publicznego przygotowała na rok 2017 regulamin konkursu i dokonała jego 

ogłoszenia zgodnie z regulaminem. Najlepsze przedsięwzięcia będą poddane 

oceniane i nagrodzone w 2018 roku. Środki  na ten cel Zarząd wygospodaruje. 

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę  w sprawie powołania komisji konkursowej na 

realizacje zadania „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej 

Rawskiej w 2017 roku”. Uchwała Nr 225/2016 stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu.  

 

Ad. 14 Zatwierdzenie ceny wywoławczej sprzedaży pojazdów.  

Zarząd Powiatu zatwierdził ceny wywoławcze sprzedaży pojazdów: Daewoo 

Lanos na kwotę 1200 zł. brutto i Opla Astra na kwotę 1500 zł. brutto. Natomiast 

zlecił wycenę karetki sanitarnej i zdecydował o przeznaczeniu jej do sprzedaży.  

 

Ad. 15 Przyjęcie porządku Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  

W tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił 

propozycje porządku XXI Sesji Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się 

18 listopada 2016 roku o godzinie 1000: 

- Sprawozdanie z realizacji Strategii Powiatu za 2015 rok, 

- Informacja Spółki  AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o Oddział w Rawie 

Mazowieckiej z funkcjonowania szpitala, 

- Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji Kolei Wąskotorowych, 

- Informacja Starosty i Przewodniczącej Rady z analizy oświadczeń 

majątkowych, 



- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu Współpracy Powiatu 

Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2017 

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie 

pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130 a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo  

o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od 

usunięcia, 

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2016, 

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2016-2026. 

Zarząd Powiatu przyjął propozycje przedstawionego powyżej porządku XXI 

Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 223/2016 w sprawie zmian w budżecie 

powiatu , która stanowi załącznik nr 4 do protokołu 

 

Ad.17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2016 rok.  

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2016 rok. 

Zarząd Powiatu  podjął uchwałę  w powyższej sprawie. Uchwała Nr 224 /2016 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 18 Sprawy różne 

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 25.10.2016 

rok godzina 1400, oraz Sesji Rady Powiatu Rawskiego na dzień 18.11.2016 r. 

godzina 1000.   

 

Ad. 19 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta  

Rawski – Marian Krzyczkowski dokonał o godzinie 1530 zamknięcia 

posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 

 

W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  

 

Sporządził: Kinga Kacprzak 
 

 

 



Zarząd Powiatu: 

 

Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 

 

Marian Krzyczkowski Wicestarosta  ............................................. 

 

Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 

 

Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 

 

Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


