
    P R O T O K Ó Ł NR 176/2010 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 16 czerwca 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: Marzena Pakuła –Skarbnik 
Powiatu,   Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, 
Halina Bartkowicz - BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału 
Komunikacji, Dróg i Transportu.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3.  Przyjęcie programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na terenie 

Powiatu rawskiego. 
          4.  Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wykorzystanie środków 

PFRON na niezbędną wymianę zuŜytego wyposaŜenia WTZ lub jego 
doposaŜenie.  

5. WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargów na przebudowę dróg 
powiatowych: Zawady-Biała Rawska, Cielądz-Rylsk, Łochów-Zarzecze, 
Sanogoszcz-Głuchówek. 

     6.  Sprawy róŜne. 
7.  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. 
 
Ad. 3 Przyjęcie programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na 
obszarze Powiatu rawskiego. 
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
przedstawiła program reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze 
Powiatu rawskiego opracowany przez Firmę Doradca Consultants Ltd Sp. z o. o. 
z siedzibą w Gdyni. 
Zarząd Powiatu zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w 
sprawie przyjęcia „ Programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na 
obszarze Powiatu rawskiego”.  
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Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wykorzystanie środków 
PFRON na niezbędną wymianę zuŜytego wyposaŜenia WTZ lub jego 
doposaŜenie.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyraŜenie zgody na wykorzystanie 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych na 
niezbędną wymianę zuŜytego wyposaŜenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego 
doposaŜenie. Uchwała Nr 256/2010 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
Zabierając głos Pani Halina Bartkowicz-BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej poinformowała, iŜ zostanie 
ogłoszony otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego 
dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji 
dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej realizowanego w formie wsparcia wraz z 
udzieleniem dotacji ze środków z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na kwotę 25.000 zł. Termin składania ofert do dnia 12 lipca 
br. Kolejno Pani Dyrektor poinformowała, iŜ w dniu 18 czerwca br. w 
godzinach 1000-1600 w budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej 
przy Pl. Wolności 1 (sala konferencyjna) będzie pełnił bezpłatnie dyŜur doradca 
zawodowy, który będzie udzielał indywidualnych porad. 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.  
 
Ad. 5 WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargów na przebudowę dróg 
powiatowych: Zawady-Biała Rawska, Łochów-Zarzecze, Cielądz-Rylsk, 
Sanogoszcz-Głuchówek. 
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu 
zwróciła się z prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargów 
nieograniczonych na przebudowę dróg powiatowych tj.: Poprawa 
bezpieczeństwa drogowego w centrum sadowniczym województwa łódzkiego – 
przebudowa drogi powiatowej nr 1334E Zawady – Biała Rawska długość 2796 
m., przebudowa drogi powiatowej nr 4331E (Łochów) gr. powiatu-Zarzecze 
etap II , obręb Stare Byliny długość 1300 m, realizowanej w ramach programu 
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego, 
kolejno na przebudowę drogi powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów odcinek 
Cielądz-Rylsk, etap II długość 2057 m równieŜ realizowanej w ramach 
programu Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa 
Łódzkiego, następnie na przebudowę drogi powiatowej Sanogoszcz – 
Głuchówek, etap I długość 300 m.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie powyŜszych przetargów.  
 
Ad. 6 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień  
17.06.2010 r. na godzinę 1500.  
 
Ad. 7 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta – 
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Józef Matysiak dokonał o godzinie 1300 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 (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 


