
P R O T O K Ó Ł NR 172/2010 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 18 maja 2010 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Teresa Pietrzak – Przewodnicząca 
Rady Powiatu, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – 
Sekretarz Powiatu, Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i 
Sportu, Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji, Janina 
Widulińska – Inspektor ds. kontroli, Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3.  Wniosek o zwiększenie środków finansowych na budowę boiska „Orlik” 

przy  LO w Rawie Mazowieckiej. 
          4. WyraŜenie zgody na zamieszczenie herbu powiatu rawskiego w publikacji 

” Portret regionu – województwo łódzkie”. 
5. Analiza działalności klubów sportowych z terenu powiatu rawskiego: 

Klubu Sportowego Triatlon Rawa, MLUKS „Rawa”, MLUKS „Dwójka”, 
LUKS „Boguszyce”. 

6. Przedstawienie wyniku kontroli w SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.  
7.  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dzierŜawy majątku 

SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości przy ul. Łowickiej 

5 w Rawie Mazowieckiej. 
9. WyraŜenie zgody na czasowe zajęcie powiatowej nieruchomości wzdłuŜ 

drogi krajowej nr 8. 
10. Przyjęcie projektu Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienie  do składania oświadczeń  

woli w imieniu Powiatu Rawskiego.  
12. Wniosek SP ZOZ w sprawie najmu lokalu dla Polskiego Stowarzyszenia 

Diabetyków. 
13. Przyjęcie porządku XXXI Sesji Rady Powiatu. 

     14.  Sprawy róŜne. 
15.  Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1200 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 równieŜ 
uwag nie zgłoszono. 
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Ad. 3 Wniosek o zwiększenie środków finansowych na budowę boiska „Orlik” 
przy  LO w Rawie Mazowieckiej. 
Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji 
poinformował, iŜ po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz kosztorysów 
inwestorskich cały przewidywany koszt budowy kompleksu boisk „Orlik-2012” 
przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej oszacowany został na 
poziomie 1.515 tyś. zł. W budŜecie powiatu zabezpieczone są środki na wkład 
własny w wysokości 500 tyś. zł. oraz powiat otrzymał promesy na 
dofinansowanie zadania: z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na kwotę 
333.334,00 zł, z Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę 333.000,00 zł. Do 
pełnego zbilansowania wartości zadania brakuje kwoty 348.666,00 zł. 
Dyrektor Irla zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie w 
budŜecie powiatu brakującej kwoty, co pozwoli na ogłoszenie przetargu na 
realizację powyŜszego zadania.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie budŜetu o wnioskowaną kwotę z 
rezerwy oświatowej i postanowił, iŜ powyŜsze zadanie będzie realizowane w 
ramach dwóch przetargów tj. budowa zaplecza – I, budowa kompleksu boisk – 
II, a następnie wyraził zgodę na ogłoszenie przetargów (I- niezwłocznie, II- po 
zatwierdzeniu zmiany w budŜecie).  
Ponadto Dyrektor zwrócił się równieŜ z wnioskiem o zwiększenie środków 
finansowych w budŜecie Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej o 
kwotę 15.000,00 zł.  z przeznaczeniem na prace związane z przygotowaniem 
terenu pod tę inwestycję.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora. 
 

     Ad.4 WyraŜenie zgody na zamieszczenie herbu powiatu rawskiego w publikacji     
” Portret regionu – województwo łódzkie”. 
 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zamieszczenie herbu powiatu rawskiego w 
publikacji „Portret regionu – województwo łódzkie”. 
 
Ad. 5 Analiza działalności klubów sportowych z terenu powiatu rawskiego: 
Klubu Sportowego Triatlon Rawa, MLUKS „Rawa”, MLUKS „Dwójka”, 
LUKS „Boguszyce”. 
Zarząd Powiatu przeanalizował dorobek 4  klubów sportowych z terenu powiatu 
rawskiego i w ramach nagrody będzie partycypował w kosztach obozów 
treningowych i wypoczynkowych  dla 3 klubów sportowych tj. MłodzieŜowego 
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rawa”, oraz „ Dwójka” z Rawy 
Mazowieckiej, oraz dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Boguszyce” z Boguszyc  przeznaczając na ten cel środki finansowe po 1500 zł 
dla kaŜdego. Natomiast dla klubu sportowego Trathlion Rawa w ramach 
promocji powiatu przekaŜe stroje sportowe z logo powiatu rawskiego za kwotę 
2500 zł.    
 
Ad. 6 Przedstawienie wyniku kontroli w SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.  
Na posiedzeniu Zarządu w dniu 7 maja br. Członkowie Zarządu otrzymali 
materiały tj. protokół z przeprowadzonej kontroli w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckie, oraz projekt wystąpienia 
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pokontrolnego. Zakres kontroli obejmował realizację zadań statutowych 
zakładu, prawidłowość gospodarowania mieniem, gospodarkę finansową, oraz 
sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych. Po zapoznaniu się z treścią 
omawianych dokumentów Zarząd Powiatu zatwierdził projekt wystąpienia 
pokontrolnego. 
 
Ad. 7 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dzierŜawy majątku 
SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.  
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie wyraŜenia 
zgody na wydzierŜawienie zabudowanych nieruchomości połoŜonych w obrębie 
4 Miasta Rawa Mazowiecka, będących własnością powiatu rawskiego.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
Zabierając głos równieŜ w tym punkcie Pani Dyrektor Przerwa poinformowała, 
iŜ z uwagi na przedłuŜający się  termin wyboru wariantu przekształcenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej zachodzi konieczność aneksowania umowy z Firmą „Doradca 
Consultans” do połowy czerwca br.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na aneksowanie umowy. 
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości przy ul. Łowickiej 
5 w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 251/2010 w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej przy ul. Łowickiej 5 w Rawie Mazowieckiej. Uchwała 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad.9 WyraŜenie zgody na czasowe zajęcie powiatowej nieruchomości wzdłuŜ 
drogi krajowej nr 8. 
Firma Mosty Katowice Sp. z o o. zwróciła się z prośbą o wyraŜenie zgody na 
czasowe zajęcie części nieruchomości będących własnością Powiatu Rawskiego 
połoŜonych w obrębach Nr 3, 5 i 6 Miasta Rawa Mazowiecka. PowyŜsza prośba 
dotyczy przebudowy linii elektroenergetycznej, konserwacji przepustów, 
konserwacji brzegów, rowu melioracyjnego, przebudowy sieci wodociągowej   
wzdłuŜ drogi krajowej nr 8.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na bezpłatne czasowe zajęcie nieruchomości 
oznaczonych numerami działek 3/36, 3/38, 3/40, 3/42, 308/19, 308/27, 308/24, 
279/7,oraz 63/2 jednocześnie upowaŜnił Wydział Rozwoju, Promocji i 
Informacji do wystąpienia z pismem do Firmy o sponsoring w DoŜynkach 
Powiatowych 2010 r.    
 
Ad.10 Przyjęcie projektu Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt 
uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały. 
  
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienie  do składania oświadczeń  
woli w imieniu Powiatu Rawskiego.  
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Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 252/2010 w sprawie upowaŜnienia do 
składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Rawskiego. Uchwała stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Ad.12 Wniosek SP ZOZ w sprawie najmu lokalu dla Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatny najem lokalu w przychodni 
Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej na 
działalność statutową dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Ponadto 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłuŜenie umowy najmu na  okres 3 lat dla 
Prokuratury Rejonowej w Rawie Mazowieckiej ustalają czynsz miesięczny 
42,30 zł. brutto.  
 
Ad. 13 Przyjęcie porządku XXXI Sesji Rady Powiatu. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął porządek XXXI Sesji Rady Powiatu 
rawskiego, która odbędzie się w dniu 28 maja br.: 
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu,  
- przedstawienie analizy kierunków przekształcenia Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, 
- podjęcie uchwały w sprawie dzierŜawy majątku Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej,  
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej za 2009 rok.  
  
Ad. 14 Sprawy róŜne. 
Zabierając głos w sprawach róŜnych Pan Jarosław Kobierski zaproponował, aby 
na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu przeanalizować stan budynku 
warsztatów szkolnych przy ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej, oraz ponownie 
przeanalizować problem remontu mostu w śydomicach pod kątem kosztów tego 
przedsięwzięcia. RównieŜ w sprawach róŜnych ustalono kolejny termin 
posiedzenia Zarządu na dzień  25.05.2010 r. na godzinę 1100.  
 
Ad. 15 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta – 
Józef Matysiak dokonał o godzinie 1330 zamknięcia posiedzenia Zarządu 
Powiatu.  
 
 
 
W załączeniu: 

     - załączniki wymienione w treści protokołu. 
 

Sporządziła : Kinga Kacprzak 
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Zarząd Powiatu: 
Józef Matysiak   Starosta Rawski (-) ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta (-) ............................................. 
 
Wacław Adamczyk  Członek Zarządu (-)         ............................................. 
 
Krzysztof Janeczek  Członek Zarządu (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


