
P R O T O K Ó Ł NR 177/2010 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 17 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,  Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Urszula Przerwa – Dyrektor 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Analiza finansowa wdroŜenia „Programu reorganizacji w systemie 

ochrony zdrowia na obszarze Powiatu Rawskiego”. 
          4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi               

ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej  do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego w zakresie złoŜenia  wniosku o dofinansowanie oraz realizację 
projektu pt.” Zyskaj więcej w szkole zawodowej”.  

5.  Udzielenie pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka w 
celu wykonania postanowień umowy dotyczącej wspólnej realizacji 
inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem 
w Rawie Mazowieckiej.  

     6.  Sprawy róŜne. 
7.  Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1500 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 Analiza finansowa wdroŜenia „Programu reorganizacji w systemie 
ochrony zdrowia na obszarze Powiatu Rawskiego”. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, wspólnie z Panią Urszulą Przerwa – 
Dyrektorem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej przeanalizował pod 
względem finansowym wdroŜenie „ Programu reorganizacji w systemie ochrony 
zdrowia na obszarze Powiatu Rawskiego.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną analizą.  
Ponadto Zarząd Powiatu zobowiązał Panią Dyrektor Przerwa do przygotowania 
projektu wystąpienia do samorządów gminnych powiatu rawskiego w sprawie 
ewentualnego utworzenia spółki prowadzącej Zakład Opieki Zdrowotnej, oraz w 
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partycypacji w kosztach budowy nowego pawilonu szpitalnego. Następnie 
Zarząd Powiatu zobowiązał Panią Urszulę Przerwa do przedłoŜenia informacji 
w sprawie wykorzystania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej środków finansowych poŜyczki uzyskanej 
przez firmę M.W. Trade S.A. z Wrocławia w  kwocie 500 tyś zł.  
 
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi               
ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej  do reprezentowania Powiatu Rawskiego w 
zakresie złoŜenia  wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu                
pn. ” Zyskaj więcej w szkole zawodowej”.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę udzielającą pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej Panu Radosławowi Kaźmierczakowi do reprezentowania powiatu 
rawskiego przy realizacji projektu „Zyskaj więcej w szkole zawodowej” w 
ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. 
Uchwała Nr 257/2010 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 5 Udzielenie pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka w 
celu wykonania postanowień umowy dotyczącej wspólnej realizacji inwestycji 
pn. „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie 
Mazowieckiej”.  
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Eugeniuszowi Górajowi – 
Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka w celu wykonania postanowień 
umowy Nr 257/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku dotyczącej wspólnej realizacji 
inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w 
Rawie Mazowieckiej”, do podpisywania w imieniu Powiatu Rawskiego: 
wniosków o wydanie decyzji dotyczącej zmiany pozwolenia na budowę oraz 
pozwolenia na uŜytkowanie dla zadania budowlanego pn. ”Budowa krytej 
pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej”, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele 
budowlane, odbioru decyzji dotyczących zmiany pozwolenia na budowę, 
pozwolenia na uŜytkowanie obiektu, oraz do wystąpienia w imieniu Powiatu 
Rawskiego w postępowaniach towarzyszących uzyskaniu decyzji dotyczących 
zmiany pozwolenia na budowę i pozwolenia na uŜytkowanie, wymaganych 
przepisami prawa administracyjnego i prawa budowlanego, bez uprawnienia do 
zaciągania zobowiązań finansowych na rzecz Powiatu Rawskiego.   
 
Ad. 6 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień  
25.06.2010 r. na godzinę 1300.  
 
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 1630 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 (-) ............................................. 

 


