
 
P R O T O K Ó Ł NR 17/2011 

 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  
w dniu 29 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, 
Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami, Ryszard Studziński – po. Kierownika Obwodu Drogowo – 
Mostowego.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Podjęcie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie 

uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia 
działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. 

4. Informacja o braku ofert na konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. 
lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej. 

5. Informacja z Banku Gospodarstwa Krajowego odnośnie złoŜonego 
wniosku w ramach tzw. Planu B. 

6. Przyjęcie harmonogramu pracy aptek na kwiecień i maj 2011 roku.  
7. Rozpatrzenie wniosku firmy Elektro Projekt S.A. w sprawie umieszczenia 

kabla na działkach nr 307/3 i 308/5. 
8. Rozpatrzenie wniosku firmy PPUH Aleksandra w sprawie kabla 

energetycznego na działce nr 287 kolei wąskotorowa.  
9. Rozpatrzenie wniosku w sprawie uporządkowania wiatrołomów na 

działce nr 124 w Rawie Mazowieckiej.  
10. Informacja w sprawie pomieszczeń gospodarczych i garaŜy przy 

placówkach oświatowych. 
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu 

Rawskiego na 2011 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie 2011 roku. 
13. WyraŜenie zgody na transport z kopalni Wołucza piasku dla samochodów 

ponadnormatywnych. 
14. Przystąpienie do programu pn. „Budujemy sportową Polskę”. 

     15. Sprawy róŜne. 
     16. Zamknięcie posiedzenia. 
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Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1100 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 projektu uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie 
uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności 
Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia 
Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. 
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
omówił projekt uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały 
Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności 
Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia 
Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.  
Zarząd Powiatu  przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 4 Informacja o braku ofert na konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. 
lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 
W tym punkcie Pani Dyrektor Przerwa poinformowała, iŜ w dniu 17 marca br. 
upłynął termin składania ofert na konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. 
Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Na 
w/w konkurs wpłynęła tylko jedna oferta a Ŝeby się on odbył potrzeba dwóch 
ofert.  
Zarząd Powiatu zdecydował o ogłoszeniu ponownego konkursu.  
 
Ad. 5 Informacja z Banku Gospodarstwa Krajowego odnośnie złoŜonego 
wniosku w ramach tzw. Planu B. 
Pani Urszula Przerwa poinformowała, iŜ  Bank Gospodarstwa Krajowego 
przesłał informacje dotyczącą nie rozpatrzenia wniosku w ramach Programu 
Wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach 
stabilizujących system ochrony zdrowia” złoŜonego przez Powiat Rawski, gdyŜ 
wniosek nie został uzupełniony w terminie w związku z faktem nie wyłonienia 
operatora na dzierŜawę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej. Ponadto BGK informuje, iŜ moŜliwe jest ponownie 
złoŜenie wniosku. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
 
Ad. 6 Przyjęcie harmonogramu pracy aptek na kwiecień i maj 2011 roku. 
Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram dyŜurów pracy aptek na miesiące 
kwiecień i maj 2011 roku, które stanowią załącznik nr 2 i 3 do protokołu.  
 
Ad. 7 Rozpatrzenie wniosku firmy Elektro Projekt S.A. w sprawie umieszczenia 
kabla na działkach nr 307/3 i 308/5. 
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Firma Elektro Projekt S.A. zwróciła się z wnioskiem w sprawie wyraŜenia 
zgody na umieszczenie kabla energetycznego średniego napięcia na działkach 
Nr 307/3 i 308/5 połoŜonych  w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odpłatne uŜyczenie gruntu w ramach 
słuŜebności przesyłu.  
 
Ad. 8 Rozpatrzenie wniosku firmy PPUH Aleksandra w sprawie kabla 
energetycznego na działce nr 287 kolei wąskotorowa.  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „Aleksandra” Marian 
Malka z siedzibą w Skierniewicach zwróciło się z wnioskiem o udostępnienie 
gruntu pod modernizację przyłącza napowietrznego do budynku na działce nr 
286, przebiegającego nad działkami nr 287 i 296/3, które są we władaniu PKP 
S.A.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek.  
 
Ad. 9 Rozpatrzenie wniosku w sprawie uporządkowania wiatrołomów na 
działce nr 124 w Rawie Mazowieckiej.  
Pan Andrzej Nowak zwrócił się z wnioskiem w sprawie wycinki suchego 
drzewa z lasu na działce 124.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne wykonania w lesie na działce 124 
połoŜonej w obrębie nr 6 Rawy Mazowieckiej, cięć suchego drzewostanu oraz 
wiatrołomów i ich usunięcie, w zakresie prac uzgodnionych z pracownikiem 
Starostwa ds. gospodarki leśnej i dokonanym ocechowaniem drewna.  
 
Ad. 10 Informacja w sprawie pomieszczeń gospodarczych i garaŜy przy 
placówkach oświatowych. 
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedłoŜył informację dotyczącą pomieszczeń 
gospodarczych i garaŜy znajdujących się przy placówkach oświatowych.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.  
 
Ad. 11 Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu 
Powiatu Rawskiego na 2011 rok. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła uchwały w 
sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu Rawskiego na 2011 rok. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwały Nr 27/2011 i Nr 29/2011 w 
sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu Rawskiego na 2011 rok. 
Uchwały stanowi załączniki nr  4  i 5 do protokołu.  
 
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie 2011 roku. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie 2011 roku. 
Uchwała Nr 28/2011 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Ad. 13 WyraŜenie zgody na transport z kopalni Wołucza piasku dla 
samochodów ponadnormatywnych. 
Kopalnia piasku ze Ŝwirem „Kolonia Wołacza 1” Pani BoŜena Trębska z 
miejscowości Lnisno zwróciła się z wnioskiem o wydanie czasowego 
zezwolenia na okres do dnia 31.12.2011 roku na przejazd pojazdów 
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cięŜarowych droga powiatową nr 4105 E w miejscowości Wołucza  na odcinku 
od kopalni piasku do drogi wojewódzkiej 707. W przypadku uszkodzeń 
nawierzchni drogi  firma zobowiązuje się do naprawy zniszczeń powstałych od 
dnia zakończenia prawidłowo wykonanych prac remontowych przez firmę Pol-
Dróg. Zabezpieczeniem wykonania będzie kaucja gwarancyjna w wysokości 
ustalonej przez Zarząd Powiatu.   
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydanie czasowego zezwolenia w formie 
umowy z jednoczesną wpłatą kaucji gwarancyjnej w wysokości 150 tyś zł.   
 
Ad. 14 Przystąpienie do programu pn. „Budujemy sportową Polskę”. 
Pan Starosta Józef Matysiak poinformował Członków Zarządu o przystąpieniu 
Powiatu Rawskiego do Programu Promocji Gmin i Powiatów „budujemy 
Sportowa Polskę”.  Uczestnicy programu otrzymują członkostwo w Polskim 
Klubie Infrastruktury Sportowej bezpłatny pakiet podstawowy, który obejmuje: 
 prawo do uŜywania tytułu i logo „Członek Polskiego Klubu Infrastruktury 
Sportowej”, certyfikat Członka PKIS, profil informacyjny Członka Klubu w 
internetowym serwisie www.pkis.pl, dostęp do informacji klubowej o rynku 
infrastruktury sportowej i działających na nim podmiotach, prawo do udziału w 
Dorocznej Konferencji Członków PKIS. 
Udział w programie jest bezpłatny.  
 
Ad. 15 Sprawy róŜne. 
W  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień   
12.04.2011 r. na godzinę 1300.  
 
Ad. 16 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1230 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 (-)  ............................................. 

 
 


