P R O T O K Ó Ł NR 15/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 15 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, Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu,
Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu,
Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Halina
Bartkowicz - BłaŜejewska – Dyrektor PCPR w Rawie Mazowieckiej, Leszek
Przybył - Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa, Piotr Irla – Dyrektor
Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.

Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane w roku 2011 w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski.
4. Omówienie Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych na 2011 rok.
5. WyraŜenie zgody na wynajem sali dydaktycznej w Liceum
Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej dla potrzeb WyŜszej Szkoły
Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.
6. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2011/2012.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego 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.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
9. Przyjęcie projekty uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian
w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Rawie Mazowieckiej.
10.Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w składzie
Rady Społecznej SP ZOZ.
11.Wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Rawie Mazowieckiej o przyznaniu środków finansowych na przebudowę
przyłącza kanalizacji sanitarnej.
12.Ustalenie opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie na
parkingu strzeŜonym.

13.Uzgodnienie lokalizacji przebiegu kabla w pasie drogi powiatowej 4110 E
Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły oraz 4153 E Soszyce- Podkonice.
14.Uzgodnienie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej, obszar połoŜony w rejonie ulicy KsięŜe
Domki i zbiornika Tatar.
15.Informacja w sprawie kosztów wymiany dachu na budynku szpitala oraz
moŜliwości uzyskania dofinansowania na usunięcie eternitu.
16.Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia
zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia
Rozwoju na lata 2007-2013.
17.Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie
powiatu 2011 roku.
18.Rozpatrzenie wniosku o przedłuŜenie umowy najmu lokalu połoŜonego w
Rawie Mazowieckiej przy ul. Krakowskiej 22.
19.Pismo Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie dodatkowych środków na
opłacenie czynszu.
20.Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do
opiniowania złoŜonych ofert przez organizacje pozarządowe.
21. Sprawy róŜne.
22. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 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 uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli
oraz
maksymalnej
kwoty
dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane w roku 2011 w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli
oraz
maksymalnej
kwoty
dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane w roku 2011 w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. Uchwała Nr 22/2011 stanowi
załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 4 Omówienie Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych na 2011 rok.
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
przedstawiła Powiatowy Kalendarz Imprez Kulturalnych i Sportowych na 2011
rok.
Zarząd Powiatu po drobnych korektach zatwierdził omawiany projekt.
Kalendarz stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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Ad. 5 WyraŜenie zgody na wynajem sali dydaktycznej w Liceum
Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej dla potrzeb WyŜszej Szkoły
Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z
prośba o wyraŜenie zgody na wynajem sali dydaktycznej wyposaŜonej w 14
stanowisk komputerowych w okresie od 17.10. br. do 30.06.2012 roku. Sala
będzie przeznaczona na przeprowadzenie szkolenia dla studentów WSEZiNS w
Łodzi. Proponowana wysokość czynszu 50 zł. za godzinę lekcyjną. Zajęcia
odbywać się będą w soboty i w niedziele w godzinach od 1000 – 1600.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek.
Ad. 6 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2011/2012.
Pani Dyrektor Majchrzak przedłoŜyła informacje dotycząca oferty edukacyjnej
na rok szkolny 2011/2012.
Ad. 7 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego 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.
Pani Halina Bartkowicz- BłaŜejewska- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie omówiła projekt uchwały w sprawie określenia zadań związanych z
rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości
środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Powiat Rawski na realizację powyŜszych zadań w
2011 roku otrzymał kwotę 800.130,00 zł.
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.
Ad. 8 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Pani Dyrektor Bartkowicz - BłaŜejewska przedstawiła i omówiła projekt
uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.
Ad. 9 Przyjęcie projekty uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian
w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej.
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.
Ad. 10 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w składzie
Rady Społecznej SP ZOZ.
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Kolejno Pani Dyrektor Przerwa przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.
Ad. 11 Wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Rawie Mazowieckiej o przyznaniu środków finansowych na przebudowę
przyłącza kanalizacji sanitarnej.
Pani Anna Idzikowska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zwróciła się z wnioskiem o przyznanie
środków finansowych w wysokości 19.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie
przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej zewnętrznej odprowadzającej
ścieki z części budynku głównego szpitala mieszczącego oddział wewnętrzny i
chirurgiczny.
Zarząd Powiatu zdecydował, iŜ w związku z brakiem zabezpieczonych środków
finansowych w budŜecie na powyŜszy cel, aby szpital wykonał przebudowę
kanalizacji ze środków własnych.
Ad. 12 Ustalenie opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie na
parkingu strzeŜonym.
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu
przedłoŜyła informację dotyczącą wysokości opłat za usuwanie pojazdów z
drogi oraz ich parkowanie na parkingu strzeŜonym.
Zarząd Powiatu większością głosów przyjął zaproponowane stawki.
RównieŜ w tym samym punkcie Pani Killman poinformowała, iŜ wpłynęło 7
ofert na zadnie pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej do centrum
kongresowego w miejscowości Ossa przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na
odcinku Wólka Lesiewska – Ossa w ramach programu pn. Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
Ad. 13 Uzgodnienie lokalizacji przebiegu kabla w pasie drogi powiatowej
4110 E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły oraz 4153 E Soszyce- Podkonice.
Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu do
przedstawienia na kolejne posiedzenie Zarządu informacji o wysokości opłat
moŜliwych do pobrania przez powiat za umieszczenie kabla w pasie drogi
powiatowej nr 4110 E.
Ad. 14 Uzgodnienie zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar połoŜony w rejonie ulicy
KsięŜe Domki i zbiornika Tatar.
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie
projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawy Mazowieckiej, obszaru połoŜonego w rejonie ulicy KsięŜe Domki i
zbiornika Tatar.
Zarząd Powiatu projekt zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego zaopiniował pozytywnie z uwagami:
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- naleŜy zaprojektować drogę wewnętrzną obsługującą działki zabudowy
mieszkaniowej w celu ograniczenia ilości wyjazdów na drogę powiatową, z
wjazdem i wyjazdem na drogę powiatową,
- z uwagi na teren nasypowy naleŜy wprowadzić zapis w ustaleniach zmian
planu o obowiązku wykonania geotechnicznych badań posadowania obiektów
budowlanych przed rozpoczęciem projektowania zabudowy,
- ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo zbiornika wodnego oraz
prawdopodobieństwo wystąpienia podtopień terenu, realizacja zabudowy po
uprzednim wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, bez moŜliwości realizacji
zbiorników na ścieki bytowe.
Kolejny wniosek z jakim zwrócił się Pan Burmistrz dotyczył zmiany w planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowieckiej w obszarze ulicy
Targowej.
Zarząd Powiatu zdecydował, iŜ nie wnosi propozycji do zmiany w
obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ulicy
Targowej – teren oznaczony symbolem 4.314.P. Zmiany proponowane przez
właścicieli działek znajdujących się w tym obszarze nie powinny wpływać
negatywnie na wykorzystanie terenów będących własnością Powiatu
Rawskiego, a ich racjonalne wykorzystanie doprowadzi do właściwego
zagospodarowania tego fragmentu miasta Rawa Mazowiecka.
Ad. 15 Informacja w sprawie kosztów wymiany dachu na budynku szpitala oraz
moŜliwości uzyskania dofinansowania na usunięcie eternitu.
Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji przedstawił
informację w sprawie kosztów wymiany dachu na budynku szpitala w Rawie
Mazowieckiej, oraz moŜliwości uzyskania dofinansowania w wysokości 36.000
zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi na usunięciu eternitu.
Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Rozwoju, Promocji i Informacji do
przedstawienia informacji dotyczące kosztów wymiany okien, elewacji z
ociepleniem oraz do przeprowadzenia analizy stanu stropu całości budynku
szpitala. Następnie do wyboru projektanta, który wykona kosztorys inwestorski
oraz projekt i określi za jaką kwotę?.
Ad. 16 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia
zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na
lata 2007-2013.
Pan Piotr Irla przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie
wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego –
Strategia Rozwoju na lata 2007-2013. W związku z zakończeniem roku
budŜetowego 2010 oraz rozpoczęciem kolejnego roku zachodzi potrzeba
aktualizacji rozdziału dotyczącego wieloletnich planów inwestycyjnych.
Zarząd Powiatu bez uwag przyjął projekt uchwały.
Ad. 17 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie
powiatu 2011 roku.
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Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt
uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu 2011 roku.
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.
Ad. 18 Rozpatrzenie wniosku o przedłuŜenie umowy najmu lokalu połoŜonego
w Rawie Mazowieckiej przy ul. Krakowskiej 22.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek.
Ad. 19 Pismo Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie dodatkowych środków na
opłacenie czynszu.
Zarząd Powiatu upowaŜnił Panią Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy do
negocjacji z Firmą „Rolmasz” kwestii dotyczących ustalenia stawki czynszu za
wynajem, oraz podpisania aneksu do umowy najmu.
Ad. 20 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do
opiniowania złoŜonych ofert przez organizacje pozarządowe.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do
oceny ofert złoŜonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań
publicznych. Uchwała Nr 23 /2011 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 21 Sprawy róŜne.
Zabierając głos w sprawach róŜnych Pani Wicestarosta poinformował, iŜ rusza
kolejna edycja Spartakiady Samorządowej w związku z tym naleŜałoby
wytypować radnych do udziału.
RównieŜ w sprawach róŜnych Pan Sekretarz Stefaniak poinformował, iŜ
pozytywnie został oceniony wniosek złoŜony przez Starostwo Powiatowe pn.
Starostwo Powiatowe przyjazne obywatelom w ramach programu operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Ponadto w sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na
dzień 22.03.2011 r. na godzinę 1400.
Ad. 22 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1730 zamknięcia posiedzenia
Zarządu Powiatu.
W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
Sporządziła : Kinga Kacprzak

6

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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