
P R O T O K Ó Ł NR 133/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 22 czerwca 2017 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, Małgorzata Killman – 

Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej,  Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami, Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, 

Architektury i Budownictwa.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Powtórzenie  postępowania o udzielenie zamówienia   pn. naprawa główna 

lokomotywy PX48-1911 (poziom utrzymania P5). 

4. Zawiadomienie Burmistrza Białej Rawskiej o przystąpieniu do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska – 

fragmenty wsi Franopol i Rzeczków. 

 5. Uzgodnienie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Biała Rawska – fragment obszaru wsi Lesiew. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. 

7. Przedstawienie informacji AMG Centrum Medyczne Sp .z o.o. o działaniach 

podjętych w kierunku złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych 

planowanych robót inwestycyjnych i remontowych w szpitalu Św. Ducha w 

Rawie Mazowieckiej. 

8. Wniosek  Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Rawie 

Mazowieckiej w sprawie podłączenia budynku Wspólnoty przy ul. Południowej 

27 do kotłowni gazowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w 

Rawie Mazowieckiej.  

9. Umowa użyczenia  zawarta pomiędzy Powiatem Rawskim  a Związkiem 

Powiatów Województwa Łódzkiego. 

10. Informacja w sprawie sprzedaży przez Powiat Rawski prawa użytkowania 

wieczystego do  nieruchomości  położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. 

Krakowskiej (dz. nr  1328/20,  obr.4). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu.  



12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2017 rok.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2017 rok.  

14.  Sprawy różne.                                                                                                             

15. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1130 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 Powtórzenie  postępowania o udzielenie zamówienia  pn. naprawa główna 

lokomotywy PX48-1911 (poziom utrzymania P5). 

Zarząd Powiatu zdecydował o przeprowadzeniu negocjacji z jedną  firmą w 

trybie zlecenia z wolnej ręki art. 67 ust. 1. pkt 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. I polecił dokonać szczególnej analizy firmy, która dokona 

wykonania naprawy.  
 

 

Ad. 4 Zawiadomienie Burmistrza Białej Rawskiej o przystąpieniu do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska – 

fragmenty wsi Franopol i Rzeczków. 

Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury  i Budownictwa 

poinformował o zawiadomieniu Burmistrza Białej Rawskiej o przystąpieniu do 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała 

Rawska – fragmenty wsi Franopol i Rzeczków. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym zawiadomieniem. 
 

Ad. 5 Uzgodnienie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Biała Rawska – fragment obszaru wsi Lesiew. 

Zarząd Powiatu uzgodnił zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Biała Rawska obejmującego fragment obszaru wsi 

Lesiew.  

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie  przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej przy 

ul. Niepodległości 8. Uchwała Nr 326/2017 stanowi złącznik nr 2 do protokołu.  



 

Ad. 7 Przedstawienie informacji AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. o 

działaniach podjętych w kierunku złożenia wniosku o dofinansowanie ze 

środków unijnych planowanych robót inwestycyjnych i remontowych w szpitalu 

Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

Zabierając głos w tym punkcie Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej poinformował, iż wpłynęło pismo od AMG Centrum Medyczne                    

Sp. z  o.o. Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, którego treść stanowi 

złącznik nr 3 do protokołu. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną 

informacją.   

Kontynuując w tym punkcie Dyrektor Latek poinformował o spotkaniu jakie 

odbyło się w dniu 20 czerwca br. w Starostwie Powiatowym przy udziale 

Starosty, Wicestarosty, przedstawicieli Łódzkiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego w Łodzi  oraz Prezesa AMG Jacka Nowakowskiego i Dyrektora 

Ryszarda Muc. Spotkanie miało na celu ustalenie działań zmierzających do 

złożenia wniosku na  pozyskanie środków unijnych na budowę oddziału 

chirurgii i bloku operacyjnego. Na spotkaniu padła deklaracji Prezesa 

Nowakowskiego w kwestii współpracy z ŁARR w Łodzi w zakresie złożenia 

wniosku w IV kwartale br.  

 

Ad. 8 Wniosek  Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Rawie 

Mazowieckiej w sprawie podłączenia budynku Wspólnoty przy ul. Południowej 

27 do kotłowni gazowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w 

Rawie Mazowieckiej.  

Dyrektor Andrzej Latek poinformował, iż wpłynął wniosek Rawskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Rawie Mazowieckiej w sprawie 

podłączenia budynku Wspólnoty  przy ul. Południowej 27 do kotłowni gazowej 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej. 

Wszelkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz 

wykonaniem przyłącza sfinansuje Wspólnota Mieszkaniowa.                                   

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej przedstawił stanowisko w przedmiotowej sprawie, iż  kotłowania 

w ZSP im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej była zaprojektowana dla 

ogrzewania budynku i internatu szkoły oraz bloku mieszkalnego przy ul. 

Reymonta 14. Podłączenie innego budynku  o powierzchni ponad 300m2 może 

spowodować , że wystąpi brak mocy grzewczej w czasie niskich temperatur. 

Należy również wziąć po uwagę nadbudowę nad parterową częścią budynku 

szkolnego w celu poprawy warunków nauczania młodzieży w związku  z 

reformą oświaty - zwiększoną liczbą oddziałów.  Podsumowując stwierdził, iż 

wyrażenie zgody w przedmiotowej sprawie jest nieuzasadnione.   

Zarząd Powiatu  również podtrzymał stanowisko Dyrektora Szkoły w powyższej 

kwestii.    



Również w tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpieniu   przez 

Powiat Rawski do programu w ramach budżetu obywatelskiego, który będzie  

dotyczył profesjonalnego leczenia zębów stałych dzieci i młodzieży do 

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.  

 

Ad. 9 Umowa użyczenia  zawarta pomiędzy Powiatem Rawskim  a Związkiem 

Powiatów Województwa Łódzkiego. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 

Rawskim  a Związkiem Powiatów Województwa Łódzkiego. 

 

Ad. 10 Informacja w sprawie sprzedaży przez Powiat Rawski prawa 

użytkowania wieczystego do  nieruchomości  położonej w Rawie Mazowieckiej 

przy ul. Krakowskiej (dz. nr  1328/20,  obr.4). 

Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami przedstawił wniosek  jaki wpłynął od Spółki Rawa Wash 

dotyczący wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności kwoty 102.511,68 

zł. do dnia 08.09.2017 roku, a podpisanie aktu notarialnego w terminie  

26.06.2017 r. a 30.06.20017. Prośbę motywują faktem ubiegania się o kredyt 

bankowy.  

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z powyższym wnioskiem podjął decyzję o 

wyznaczeniu nowego terminu podpisania aktu notarialnego na dzień 10.07.2017 

roku godz. 1000. Natomiast przesunięcie terminu płatności, nie zostało 

zaakceptowane przez Zarząd Powiatu, z powodu niezgodności z art. 70 ust. 1 

ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu.  

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 325/2017 która stanowi załącznik nr  4 do 

protokołu.  

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmian planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2017 rok.  

W tym punkcie Pani Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmian planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2017 rok.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 324/2017 która stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu.  Następnie o godzinie 13 00 Przewodniczący Zarządu zarządził 

przerwę w obradach zarządu.  

    

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie zmian planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2017 rok.  



Zarząd Powiatu wznawiając swoje posiedzenie o godzinie 1800 podjął uchwałę w 

sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2017 rok 

do Uchwały Rady Powiatu Rawskiego Nr XXVIII/144/2017 z dnia 22 czerwca 

br. Uchwała Nr 323/2017 stanowi złącznik nr65 do protokołu.  

 

 

Ad. 14 Sprawy różne. 

Zabierając głos w sprawach różnych Radny Jarosław Kobierski poruszył 

kwestie naprawy chodnika w miejscowości Stara Wojska.   

Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 

27.06.2017 rok godzina 1400.  

 

Ad. 15 Zamknięcie posiedzenia.  

Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad i braku 

dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  Rawski – 

Józef Matysiak dokonał o godzinie 1830 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  


