P R O T O K Ó Ł NR 8/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 18 stycznia 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: Sławomir Stefaniak – Sekretarz
Powiatu, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor
Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu, Jadwiga Majchrzak – Dyrektor
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Janina Widulińska – Inspektor ds. kontroli.
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta rawski – Marian Krzyczkowski.

Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Przedstawienie opinii prawnej w sprawie zarejestrowania szkoły- wniosek
Zarządu Cechu Rzemiosł RóŜnych.
4. Przedstawienie ustaleń w sprawie wydzierŜawienie stołówki w Zespole
Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie
Mazowieckiej.
5. Przedstawienie wyników kontroli w Zespole Placówek Specjalnych w
Rawie Mazowieckiej.
6. Rozpatrzenie wniosków w sprawie przebudowy dróg powiatowych.
7. Przyjęcie porządku IV Sesji Rady Powiatu.
8. Sprawy róŜne.
9. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1100 dokonał
Wicestarosta Rawski – Marian Krzyczkowski , 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 Przedstawienie opinii prawnej w sprawie zarejestrowania szkoływniosek Zarządu Cechu Rzemiosł RóŜnych.
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
przedstawiła opinie prawnika z której wynika, iŜ Zarząd Powiatu nie moŜe
odmówić wpisu do ewidencji placówek niepublicznych Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Rzemiosła opierając się o przepisy ustawy o Systemie Oświaty.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę o wpis do ewidencji placówek niepublicznych
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła, aczkolwiek wyraŜa swoje obawy, iŜ

utworzenie szkoły będzie konkurencją dla szkół powiatu rawskiego oraz będzie
kształcić osoby które będą miały problemy ze znalezieniem pracy.
Ad. 4 Przedstawienie ustaleń w sprawie wydzierŜawienie stołówki w Zespole
Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.
Pan Radosław Kaźmierczak – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej przedstawił informację
dotyczącą kosztów wynajęcia kuchni i stołówki szkolnej. Pomieszczenia
znajdujące się na parterze budynku internatu ZS CEZiU tj. kuchnia i stołówka o
powierzchni 212,50 m2 x 13,30 zł. = 2826,25 zł + VAT, pomieszczenia
piwniczne powierzchnia 98,78 m 2 x 5,55 zł. = 548,23 zł. + VAT. Lokale te
posiadają wyposaŜenie niezbędne do prowadzenia kuchni i stołówki. Do
powyŜszej kwoty naleŜy równieŜ doliczyć koszty związane z centralnym
ogrzewaniem tj. 212,50 m2 x 2,28 zł. = 484,50 zł. w stosunku rocznym, oraz
koszty związane z wynajmem sprzętu kuchennego ok. 200 zł. Co razem daje
łączny koszt wynajmu 4835,11 zł. brutto. Umowa najmu zawarta byłaby na
okres 3 lat. Następnie Pan Dyrektor poinformował, iŜ koszt całodobowego
wyŜywienia ucznia to kwota 9 zł dziennie, natomiast oferent zaproponował
stawkę 10,50 zł. Oferent zadeklarował zatrudnienie kucharek, które obecnie
pracują w szkole, natomiast nie jest zainteresowany prowadzeniem internatu.
Kolejno Dyrektor przedstawił szczegółowe warunki umowy najmu w której
będą zawarte takie kwestie jak wypoŜyczenie sprzętu, opomiarowanie
pomieszczeń w wodę, światło, centralne ogrzewanie.
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacja i zobowiązał
Dyrektora Kaźmierczaka do współpracy z Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu
w kwestii sporządzenia wykazu lokali i ogłoszenia przetargu wydzierŜawienia
kuchni i stołówki szkolnej.
Ad. 5 Przedstawienie wyników kontroli w Zespole Placówek Specjalnych w
Rawie Mazowieckiej.
Pani Janina Widulińska – Inspektor ds. kontroli przedstawiła wyniki kontroli w
Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.
Zarząd Powiatu bez uwag przyjął protokół kontroli.
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosków w sprawie przebudowy dróg powiatowych.
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu
przedstawiła wnioski w sprawie przebudowy dróg powiatowych.
Mieszkańcy wsi Kuczyzna i Wylezinek zwrócili się z wnioskiem o dokonanie
remontu drogi powiatowej Wylezinek – Kuczyzna w kierunku Jeziorca.
Wniosek uzasadniają złym stanem drogi (dziury, wyboje) itp. Kolejno
mieszkańcy wsi Narty zwrócili się równieŜ z wnioskiem o wyrównanie i
utwardzenie drogi powiatowej Zakrzew-Narty –Wylezin oraz połoŜenie
powierzchni asfaltowej. Następnie Wójt Gminy Kowiesy zwrócił się z
wnioskiem o ujęcie w planach inwestycyjnych na 2012 rok remontu nawierzchni
drogi powiatowej Nr 1321 E relacji Kowiesy – Zakrzew w miejscowości Narty.
Zły stan techniczny drogi stwarza zagroŜenie bezpieczeństwa dla jej
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uŜytkowników oraz przyczynia się do częstych uszkodzeń pojazdów. RównieŜ
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zwrócił się z pismem o zwiększenie
dotacji w wysokości 300.000,00 zł. na cele związane z bieŜącym utrzymaniem
dróg powiatowych w mieście Rawa Mazowiecka.
Zarząd Powiatu zdecydował, iŜ wnioski zostaną poddane szczegółowej analizie
na przełomie marca i kwietnia br. przy ustaleniu planu robót na drogach
powiatowych w podziale na zadania bieŜące i lata następne.
Ponadto Pani Dyrektor poinformowała, iŜ w kwestii udostępnienia
nieruchomości Nr 152/1obręb Ścieki na cele budowlane nie jest zasadne
podpisanie umowy, którą zaproponowało PGE Dystrybucja S.A. tylko wydanie
decyzji administracyjnej za zajęcie pasa drogowego + opłaty z tym związane.
RównieŜ Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup 20t masy na zimno do
remontu dróg powiatowych za kwotę 10.000 zł.
Kolejno Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. zwróciła się z wnioskiem o zawarcie w
drodze porozumienia stron aneksu do wiąŜącej umowy sprzedaŜy soli w
związku ze zmianą wysokości podatku VAT.
Zarząd Powiatu zdecydował o udzieleniu odpowiedzi firmie, aby realizowała
zamówienie sprzedaŜy soli do kwoty brutto zgodnie z zawartą umową.
Ad. 7 Przyjęcie porządku IV Sesji Rady Powiatu.
Porządek obrad IV Sesji Rady Powiatu przedstawił Sekretarz Powiatu –
Sławomir Stefaniak. Przygotowane zostały następujące projekty uchwał:
- uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 2011 rok,
- uchwała Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla
powiatu rawskiego,
- uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa
drogowego,
- przyjęcie planu Rady na 2011 rok,
- powołanie Komisji Statutowej, rozszerzenie składu Komisji Rolnictwa,
- sprawozdanie Starosty Rawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego za 2010 rok,
- przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Powiat Rawski za 2010 rok.
Do porządku obrad IV Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu
11.02.2011 r. uwag nie było.
Ad. 8 Sprawy róŜne.
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień
25.01.2011 r. na godzinę 1100.
Ad. 9 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta –
Marian Krzyczkowski dokonał o godzinie 1330 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

(-)
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.............................................

