
    P R O T O K Ó Ł NR 173/2010 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 25 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: Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, 
Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji, Urszula 
Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Ryszard 
Studziński -  Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3.  Wizja w terenie – remont mostu na rzece Rawka w Konopnicy. 

          4.  Informacja w sprawie stanu dachu na budynku Warsztatów ZS CEZiU w 
Rawie Mazowieckiej. Przedstawienie wniosku Dyrektora ZS CEZiU w 
Rawie Mazowieckiej w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 
doprowadzenie do właściwego stanu budynku i pomieszczeń pracowni 
zajęć praktycznych. 

5.  Przedstawienie wniosku MłodzieŜy działającej przy parafii św. Pawła od 
KrzyŜa w Rawie Mazowieckiej. 

6.  Przedstawienie informacji o projektach organizacyjnych szkół i placówek 
na rok szkolny 2010/2011. 

7.  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru kierunku 
przekształcenia SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

8. WyraŜenie zgody na zaciągnięcie przez SP ZOZ poŜyczki w wysokości 
500.000 zł.  

     9.  Sprawy róŜne. 
10.  Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1100 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. 
 
Ad. 3 Wizja w terenie – remont mostu na rzece Rawka w śydomicach. 
Pan Ryszard Studziński – p.o Kierownika Obwodu Drogowo-Mostowego 
poinformował, iŜ most na rzece Rawce w miejscowości śydomice 
wyremontowany jest tylko doraźnie, postawione są ograniczenia do 3,5 t, aby 
pojazdy powyŜej tej masy nie mogły tamtędy przejeŜdŜać, gdyŜ grozi to 
zawaleniem. Został opracowany projekt budowlany na przebudowę mostu 
Zarząd Powiatu wystąpi o środki z rezerwy Ministra Infrastruktury. W związku 
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z tym, iŜ nie jest moŜliwe wyremontowanie mostu do Ŝniw ustalono, Ŝe 
zorganizowane zostanie spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli Urzędu 
Gminy Rawa Mazowiecka, mieszkańców śydomic i zainteresowanych rolników 
w celu rozwiązania problemu przejazdu przez most w czasie Ŝniw. 
 
Ad. 4   Informacja w sprawie stanu dachu na budynku Warsztatów ZS CEZiU w 
Rawie Mazowieckiej. Przedstawienie wniosku Dyrektora ZS CEZiU w Rawie 
Mazowieckiej w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 
doprowadzenie do właściwego stanu budynku i pomieszczeń pracowni zajęć 
praktycznych. 
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Wydziału Rozwoju, Promocji i 
Informacji do przedstawienia wariantów naprawy dachu na budynku warsztatów 
szkolnych przy ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej z uwzględnieniem kosztów 
oraz przedstawienia kosztów adaptacji pomieszczeń warsztatów na siedzibę 
Zarząd Dróg Powiatowych.  
RównieŜ w tym punkcie Zarząd Powiatu zaakceptował koszty udziału Powiatu 
Rawskiego w „Majówce 2010” w Wilkowicach  przeznaczają na ten cel środki 
w wysokości 1500 zł., impreza znajduje się w kalendarzu imprez powiatowych.  
 
Ad. 5 Przedstawienie wniosku młodzieŜy z powiatowych szkół 
ponadgimnazjalnyh  działającej przy parafii św. Pawła od KrzyŜa w Rawie 
Mazowieckiej. 
MłodzieŜ z powiatowych szkół ponadgimnazjalnych działająca przy parafii św. 
Pawła od KrzyŜa w Rawie Mazowieckiej zwróciła się z prośbą o 
dofinansowanie w kwocie 1000,00 zł. wyjazdu młodzieŜy na 14 Ogólnopolskie 
Spotkanie Młodych Lednica 2000. Wyjazd młodzieŜy odbędzie się w dniach 5-6 
czerwca br.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek.  
 
Ad. 6 Przedstawienie informacji o projektach organizacyjnych szkół i placówek 
na rok szkolny 2010/2011. 
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
przedstawiła informację o projektach organizacyjnych szkół i placówek na rok 
szkolny 2010/2011.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
Następnie w tym punkcie został poruszony problem funkcjonowania internatów 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej oraz przy Zespole 
Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.  
Po krótkiej dyskusji Zarząd Powiatu postanowił utrzymać powyŜsze internaty w 
dotychczasowym kształcie organizacyjnym, zalecając działania 
oszczędnościowe. Zobowiązano Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
do przygotowania informacji o prawnych aspektach przekształceń internatów 
oraz moŜliwościach dokonania zmian organizacyjnych. Zalecono urealnienie 
cen obiadów sprzedawanych przez stołówki przyszkolne zwłaszcza dla osób nie 
będących uczniami Szkół Ponadgimnazjalnych. Ponadto Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na  wynajem pomieszczeń internatu przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 
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Ad. 7 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru kierunku 
przekształcenia SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
omówiła projekt uchwały w sprawie wyboru kierunku przekształcenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 8 WyraŜenie zgody na zaciągnięcie przez SP ZOZ poŜyczki w wysokości 
500.000 zł.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zaciągniecie przez Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej poŜyczki w wysokości 
500.000 zł.  
 
Ad. 9 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień  
10.06.2010 r. na godzinę 1000.  
 
Ad. 10 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 
 
 
 

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