
P R O T O K Ó Ł NR 103/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 29 listopada 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, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, 

Anna Solecka – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału 

Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Małgorzata Killman – 

Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia 

(zmiana trasy) w działce o numerze ewidencyjnym: 198 w obrębie 

Żydomice, stanowiących  pas drogowych drogi powiatowej nr 4111E 

Wałowice – Konopnica. Inwestor SIME Polska Sp.z o.o. z siedzibą w 

Sochaczewie.  

4. Informacja w sprawie ustaleń przekazania sieci wodociągowo – 

kanalizacyjnej dla RAWIKU.  

5. Zawiadomienie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie 

przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rawa Mazowiecka dla obszaru położonego w rejonie ul. Białej.  
6. Zawiadomienie Wójta Gminy Cielądz w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. 

Cielądz, fragmenty wsi Cielądz, Ossowice i Komorów.  

7. Zawiadomienie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o przystąpieniu do zmiany 

niektórych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa 

Mazowiecka.  

8. Uzgodnienie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Rawa Mazowiecka – fragment wsi Kaleń.  

9.  Uzgodnienie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Rawa Mazowiecka – fragment wsi Konopnica.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej.  

11. Informacja o bieżącym stanie organizacyjnym szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej. 

12. Rozpatrzenie wniosku w sprawie umorzenia odsetek najemcy lokalu 

mieszkalnego.  



13. Ustalenie wartości sprzedaży samochodów w drugim przetargu.  

14. Stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie postępowania w 

sprawie nabycia przez PKP prawa użytkowania wieczystego na działce nr 

34/2 położonej w obrębie Rylsk Duży gmina Regnów.   

15. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok.. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2016 roku.  
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   Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia 

(zmiana trasy) w działce o numerze ewidencyjnym: 198 w obrębie Żydomice, 

stanowiących pas drogowych drogi powiatowej nr 4111E Wałowice – 

Konopnica. Zmiana trasy podyktowana jest brakiem zgody na przejście 

urządzenia przez działki o nr ewidencyjnych; 194/2, 195/2 w obrębie Niwna, 

stanowiących własność Pana Piotra Walendzika, zamieszkałego Niwna 43 oraz 

trudnościami w nawiązaniu kontaktu z właścicielem działki o nr ewid. 206/3 w 

obrębie Niwna Panią Heleną Szewczyk zamieszkałą w Łodzi.  

Inwestor SIME Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.  

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił przedstawioną lokalizację sieci gazowej 

średniego ciśnienia.  

 

Ad. 4 Informacja w sprawie ustaleń przekazania sieci wodociągowo – 

kanalizacyjnej dla RAWIKU.  

Informacje nt. ustaleń przekazania sieci wodociągowo – kanalizacyjnej dla 

Spółki RAWiK przedstawiła Pani Dyrektor Małgorzata Killman, oraz Pan 

Sekretarz  Sławomir Stefaniak.   

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i zdecydował o 

przyjęciu  propozycji Spółki RAWIK zapłaty za wykonanie sieci wodociągowo 

– kanalizacyjne w ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej płatnej w 2 ratach oraz 

odpłatną służebność przesyłu wycenioną przez biegłego rzeczoznawcę.  

 

 

Ad. 5 Zawiadomienie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie 

przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka dla obszaru położonego w rejonie ul. Białej.  



Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury  i Budownictwa 

poinformował o zawiadomieniu Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o 

przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka dla obszaru położonego w rejonie ul. Białej.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym zawiadomieniem. 

 

Ad. 6 Zawiadomienie Wójta Gminy Cielądz w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. 

Cielądz, fragmenty wsi Cielądz, Ossowice i Komorów.  

W tym punkcie Dyrektor Irla poinformował o zawiadomieniu Wójta Gminy 

Cielądz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gm. Cielądz, fragmenty wsi Cielądz, 

Ossowice i Komorów.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym zawiadomieniem. 

 

Ad. 7 Zawiadomienie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o przystąpieniu do 

zmiany niektórych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa 

Mazowiecka.  

Wójta Gminy Rawa Mazowiecka przesłał zawiadomienie o przystąpieniu do 

zmiany niektórych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa 

Mazowiecka.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przesłanym zawiadomieniem.  

 

Ad. 8 Uzgodnienie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka – fragment wsi Kaleń.  

Wójt gminy Rawa Mazowiecka zwrócił się z prośbą o uzgodnienie zmiany 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka.                       

Zmiana planu  dotyczy  fragmentu wsi Kaleń.  

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił przedstawiony plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka - fragment wsi Kaleń. 

 

Ad. 9 Uzgodnienie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka – fragment wsi Konopnica.  

Kolejne uzgodnienie  jakie wpłynęło od Wójta Gminy Rawa Mazowiecka 

dotyczyło uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka – fragment wsi Konopnica. Zmiana 

dotyczy wprowadzenia na fragmencie wsi Konopnica: produkcja, składy 

magazyny.  

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił przedstawiony plan zagospodarowania 

przestrzennego dla Gminy Rawa Mazowiecka – fragment wsi Konopnica,  

zwracając  uwagę na celowość przekazania drogi powiatowej Rawa 

Mazowiecka – Konopnica gminie Rawa Mazowiecka.  

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej.  



Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 434/2014 

Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 1 października 2014 roku w sprawie 

powierzenia stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Wprowadza się następujące zmiany : 

1).w ustępie 2 kwotę „4000,00zł.” zastępuje się kwotą „4800,00”zł.  

2). po ustępie 2 dodaje się ustęp 3, który otrzymuje brzmienie „ 3. na kwotę 

wynagrodzenia o której mowa w § 1 ust. 2 składa się : 

1). wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.000,00 zł. ; 

2). 20% dodatek stażowy w wysokości 800,00 zł.” 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 245/2016 , która stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu.  

 

Ad. 11 Informacja o bieżącym stanie organizacyjnym szpitala Św. Ducha w 

Rawie Mazowieckiej. 

Materiał w tym zakresie przedstawił i omówi Dyrektor Andrzej Latek.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i zdecydował o 

wystąpieniu z pismem do Prezesa Zarządu AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. 

z siedzibą w Sosnowcu w związku z zaniepokojeniem związanym z sytuacją 

kadrową w szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.  Pismo stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu.  

Również w tym punkcie Dyrektor Latek poinformował o wynikach kontroli NIK 

Delegatura Warszawa jaka miała miejsce w Starostwie Powiatowym  w okresie 

IV-VII  br. dotyczącej „Realizacji przez Strony obowiązków wynikających z 

umowy dzierżawy nieruchomości i wyposażenia Szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej”. Zarząd Powiatu postanowił powrócić do tematu na kolejnym 

posiedzeniu zarządu.  

 

Ad. 12 Rozpatrzenie wniosku w sprawie umorzenia odsetek najemcy lokalu 

mieszkalnego.  

Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Pani Zofii 

Strugała która zwróciła się z prośbą o umorzenie odsetek w wysokości 

3503,27zł. od kwoty zadłużenia wobec Powiatu Rawskiego, z tytułu 

nieterminowych wpłat opłat za lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Reymonta 14 w 

Rawie Mazowieckiej. Wniosek uzasadnia trudną sytuacją finansową i 

zdrowotną.  

Zarząd Powiatu polecił Sekretarzowi przeprowadzenie postępowania 

wyjaśniającego czy zostały spełnione przesłanki zawarte w uchwale                              

Nr XLV/233/2010 Rady Powiatu Rawskiego  w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 

września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , 

odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych , mających 

charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom 

organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej .  

Jeśli zostaną spełnione przesłanki ujęte w/w Uchwale,  to na jednym z kolejnych 

posiedzeń Zarządu, Zarząd Powiatu podejmie stosowną uchwałę dotyczącą 

umorzenia w/w kwoty.  

 



Ad. 13  Ustalenie wartości sprzedaży samochodów w drugim przetargu. 

W związku z tym , iż nie doszły do skutku pierwsze pisemne przetargi 

nieograniczone na sprzedaż samochodów osobowych tj. : 

1. Opel Astra nr rej. ERW ERW F333 ( cena wywoławcza wynosiła brutto 1 500 

zł. brutto). W  przedmiotowym   postępowaniu  nie wpłynęła żadna oferta.    

2. Daewoo Lanos nr rej. ERW S592 F333 ( cena wywoławcza wynosiła 1200 zł.  

brutto). W  przedmiotowym   postępowaniu  złożono 2 oferty:  

Najkorzystniejszą ofertę cenową złożył Pan Józef Olak prowadzący DJ.MET.-

Józef Olak, ul. Krzywa 34, 37-450 Stalowa Wola na kwotę 1 277,00 zł  brutto. 

Jednak Samochód marki Daewoo Lanos nr rej. ERW S592 nie został nabyty 

przez Pan Józef Olak gdyż odmówił zakupu samochodu.  

Zarząd Powiatu zdecydował o ogłoszeniu drugich pisemnych przetargów 

nieograniczonych w/w pojazdów obniżając kwotę o 50% wartości ceny 

wywoławczej z pierwszego przetargu.  

 
 

Ad.14 Stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie postępowania w 

sprawie nabycia przez PKP prawa użytkowania wieczystego na działce nr 34/2 

położonej w obrębie Rylsk Duży gmina Regnów.  

Zarząd Powiatu podjął stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

postępowania w sprawie nabycia przez PKP prawa użytkowania wieczystego na 

działce nr 34/2 położonej w obrębie Rylsk Duży gmina Regnów.  

 

Ad. 15 Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 243/2016 w sprawie zmian w budżecie 

powiatu , która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok.  

Realizując przyjęty porządek obrad Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2016 rok. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę  w powyższej sprawie.                  

Uchwała Nr 244/2016  stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 17 Sprawy różne. 

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 6.12.2016 

rok godzina 1300.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


