
P R O T O K Ó Ł NR 14/2011 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 1 marca 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: Maria CharąŜka – Przewodnicząca 
Rady, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej,  
Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Podjęcie dalszych działań w zakresie zmiany formy organizacyjno- 

prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej. 

4. Przedstawienie Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i 
Sportowych na rok 2011. 

5. Przedstawienie analizy kosztów utrzymania boiska „Orlik”.  
6. Przyjęcie porządku V Sesji Rady Powiatu.  
7. Zadania zlecone organizacją pozarządowym.  

     8. Sprawy róŜne. 
     9. 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  Podjęcie dalszych działań w zakresie zmiany formy organizacyjno- 
prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału, Zdrowia i Polityki Społecznej 
poinformowała Członków Zarządu o  trzech postępowaniach przetargowych, w 
tym rokowaniach, na dzierŜawę mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej i wyłonienie podmiotu, który 
przejmie i będzie realizował świadczenia zdrowotne po zlikwidowanym 
SPZOZ-ie w Rawie Mazowieckiej. Wszystkie procedury zakończyły się 
wynikiem negatywnym.  
Zarząd Powiatu uznał, iŜ w sytuacji przyjęcia przez Sejm projektów ustaw 
„zdrowotnych”, najkorzystniejszą formą przekształcenia będzie powołanie 
spółki samorządowej. 
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Ad. 4 Przedstawienie Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i 
Sportowych na rok 2011. 
W tym punkcie porządku obrad nastąpiło rozdanie materiałów dotyczących  
kalendarza imprez kulturalnych i sportowych prowadzonych przez Powiat 
rawski na 2011 rok.  Dyskusja na w/w kalendarzem , oraz jego przyjęcie nastąpi 
na kolejnym  posiedzeniu Zarządu. 
 
Ad. 5 Przedstawienie analizy kosztów utrzymania boiska „Orlik”.  
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
przedstawiła roczną kalkulację kosztów utrzymania i korzystania z obiektów 
boiska „Orlik” przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej i przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.  

1. Koszt utrzymania  boiska „Orlik” przy Liceum Ogólnokształcącym w 
Rawie Mazowieckiej to kwota 17270 zł. bez uwzględnienia kosztów 
wynagrodzenia animatora spotu. W skład powyŜszej kwoty wchodzą 
koszty związane z: oświetleniem obiektu w miesiącach III-XI, 
ubezpieczeniem obiektu, utrzymaniem czystości w pomieszczeniu 
socjalnym, zuŜyciem wody, energii cieplnej zaplecza socjalnego, obsługi 
nawierzchni, oraz koszty granulatu.  

2. Koszty utrzymania boiska „Orlik” przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych to kwota 25755 zł. W skład powyŜszej kwoty 
wchodzą koszty związane z: wynagrodzeniem animatora sportu, 
oświetleniem obiektu w miesiącach III-XI, ubezpieczeniem obiektu, 
utrzymaniem czystości w pomieszczeniu socjalnym, zuŜyciem wody, 
obsługi nawierzchni, oraz koszty granulatu.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną analizą kosztów utrzymania 
dwóch boisk „Orlik”.   
 
Ad. 6 Przyjęcie porządku V Sesji Rady Powiatu.  
Zarząd Powiatu przyjął porządek V Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się                 
29 marca br. : 
- podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją 
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizację tych zadań 
w 2011 roku,  
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
- wprowadzenie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – 
Strategia Rozwoju na lata 2007-2013, 
- uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Powiatu Rawskiego, 
- uchwalenie zmian Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego, 
- uchwalenie stawek za holowanie pojazdów samochodowych, 
- informacja z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz 
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za lata 2007-2010, 
- prezentacja Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji 
Lokalnego Rynku pracy na lata 2011-2013, 
- informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu rawskiego 
za 2010 rok, 
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- przyjęcie Programu Zapobiegania Przestępczości, Ochrony Bezpieczeństwa 
Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Rawskim na lata 2011-2015. 
 
Ad. 7 Zadania zlecone organizacją pozarządowym. 
Zarząd Powiatu podtrzymał swoje stanowiska w sprawie przeznaczenia środków 
finansowych na realizację 3 zadań w ramach współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na zakup koncentratora tlenu w ramach promocji zdrowia, oraz 
wydania biuletynu „Rawskie Pokolenie”.  
 
Ad. 8 Sprawy róŜne. 
W  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień   
8.03.2011 r. na godzinę 1300.  
 
Ad. 9 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.  
 
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 (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 


