
P R O T O K Ó Ł NR 10/2011 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 1 lutego 2011 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, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i 
Transportu, 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. Przyjęcie harmonogramu pracy aptek na miesiąc luty, marzec 2011 r.  
4. Przyjęcie projektu ogłoszenia o konkursie na zastępcę dyrektora ds. 

lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej i regulaminu pracy Komisji konkursowej.  

5. Rozpatrzenie prośby firmy ERBEDIM w sprawie uzgodnienia wyjazdu 
samochodów o większym tonaŜu z bazy w Konopnicy.  

6. Rozpatrzenie wniosku firmy BILFINGER BERGER Budownictwo S.A. o 
wyraŜenie zgody na korzystanie z terenów wydzierŜawionych Fundacji 
Kolei Wąskotorowej.   

7. Informacja w sprawie przystąpienia Miasta Rawa Mazowiecka do zmiany 
planu przestrzennego zagospodarowania – ul. KsięŜe Domki. 

8. Rozpatrzenie wniosku firmy Elektroprojekt S.A. w sprawie połoŜenia 
kabla energetycznego na działce 308/19. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego jako 
centralnego zamawiającego do przeprowadzania postępowania i 
udzielenia zamówienia na rzecz jednostek powiatowych.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie oraz realizację projektu.  

     11. Sprawy róŜne. 
     12. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 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 harmonogramu pracy aptek na miesiąc luty, marzec 2011 r.  
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Zarząd Powiatu przyjął harmonogram dyŜurów pracy aptek na miesiące luty i 
marzec 2011 roku, które stanowią załącznik nr 2 i 3 do protokołu.  
 
Ad. 4 Przyjęcie projektu ogłoszenia o konkursie na zastępcę dyrektora ds. 
lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej i regulaminu pracy Komisji konkursowej.  
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
przedstawiła i omówiła projekt ogłoszenia o konkursie na stanowisko Zastępcy 
Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, oraz projekt regulaminu przeprowadzenia 
konkursu na powyŜsze stanowisko.  
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się zatwierdził projekt ogłoszenia i regulamin 
komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  
 
Ad. 5  Rozpatrzenie prośby firmy ERBEDIM w sprawie uzgodnienia wyjazdu 
samochodów o większym tonaŜu z bazy w Konopnicy. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację nowego węzła betoniarskiego z 
zastrzeŜeniem ponoszenia kosztów bieŜącego utrzymania odcinka drogi 
powiatowej 4112 E Rawa Mazowiecka – Konopnica. Uznając, iŜ sposób napraw 
naleŜy dostosować do rodzaju zniszczeń spowodowanych zwiększonym ruchem 
samochodów cięŜarowych (4-5 samochodów na godzinę ładowności 20-25 ton).  
  
Ad. 6  Rozpatrzenie wniosku firmy BILFINGER BERGER Budownictwo S.A. 
o wyraŜenie zgody na korzystanie z terenów wydzierŜawionych Fundacji Kolei 
Wąskotorowej.   
Zarząd Powiatu uznał, Ŝe umowa dzierŜawy z Fundacją Polskich Kolei 
Wąskotorowych dopuszcza moŜliwość podpisania umowy na korzystanie z 
części terenu Kolei Wąskotorowej w związku z rozbudową drogi krajowej nr 8.  
Ponadto Zarząd Powiatu podjął decyzję o złoŜeniu wniosku na dofinansowanie 
przebudowy drogi powiatowej Pukinin –Mogielnica na odcinku Paprotnia – 
Trębaczew w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na drogi 
dojazdowe do pól.  
Następnie Starosta poinformował o propozycji Wójta Gminy Regnów 
dotyczącej przekazania gruntów w miejscowości Regnów na rzecz powiatu 
rawskiego w celu wybudowaniu zjazdu z drogi powiatowej na tereny objęte 
inwestycją grupy producenckiej.  
RównieŜ w tym punkcie Zarząd Powiatu zdecydował o zmianach kwot dotacji w 
projekcie budŜetu na rok 2011 dla Miasta Rawa Mazowiecka i Biała Rawska na 
bieŜące utrzymanie dróg powiatowych w powyŜszych miastach w kwocie po 
65.000 zł.  
 
Ad. 7 Informacja w sprawie przystąpienia Miasta Rawa Mazowiecka do zmiany 
planu przestrzennego zagospodarowania – ul. KsięŜe Domki. 
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu 
poinformowała, iŜ Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zamierza przystąpić do 
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sporządzenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 
Mazowieckiej, obszar połoŜony w rejonie KsięŜe Domki i zbiornika Tatar. 
Przedmiotem planu będą warunki urbanistyczno – architektoniczne zabudowy i 
zagospodarowania terenu, który dotychczas nie posiada obowiązującego planu 
miejscowego.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawiona informacja, jednocześnie 
zobowiązał Wydział Architektury i Budownictwa do analizowania na bieŜąco 
zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i przygotowania wniosków 
Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie zagospodarowania  przestrzennego 
miasta w zakresie gruntów stanowiących własność Powiatu.  
 
Ad. 8 Rozpatrzenie wniosku firmy Elektroprojekt S.A. w sprawie połoŜenia 
kabla energetycznego na działce 308/19. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na połoŜenie kabla energetycznego na działce 
308/19, oraz ustanowienie słuŜebności przesyłu.  
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego jako 
centralnego zamawiającego do przeprowadzania postępowania i udzielenia 
zamówienia na rzecz jednostek powiatowych.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego 
w Rawie Mazowieckiej jako centralnego Zamawiającego do przeprowadzenia 
postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na przesył i dostawę energii 
elektrycznej. Uchwała Nr 10/2011 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie oraz realizację projektu.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę udzielającą pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej Pani Jolancie 
Popłońskiej do reprezentowania powiatu przy realizacji projektu „ Praktyka 
zagraniczna szansą na rozwój hotelarstwa w regionie” z programu „Uczenie się 
przez całe Ŝycie” Leonardo da Vinci. Uchwała Nr 11/2011 stanowi załącznik nr 
5 do protokołu.  
 
Ad. 11 Sprawy róŜne. 
Zabierając głos w sprawach róŜnych Starosta poinformował o ofercie w sprawie 
sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej połoŜonej przy Placu Wolności 2. 
Następnie poinformował o problemach z dzierŜawą lokali na potrzeby 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.  
RównieŜ w  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na 
dzień    8.02.2011 r. na godzinę 1300.  
 
Ad. 12 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1400 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
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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 /-/ ............................................. 

 
 
 
 
 


