P R O T O K Ó Ł NR 18/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 12 kwietnia 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: Pani Maria CharąŜka – Przewodnicząca Rady
Powiatu Rawskiego, Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pan Sławomir
Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału
Infrastruktury, Pan Piotr Irla – Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury,
Pani Jadwiga Majchrzak – p.o. Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
Rozpatrzenie wniosku w sprawie ubytków wody w instalacji c.o.
Rozpatrzenie wniosku Studenckiego Koła Naukowego Uniwersytetu
Łódzkiego w sprawie organizacji obozu naukowego w Rawie
Mazowieckiej.
5. Rozpatrzenie wniosku Ludowego Zespołu Obrzędowego „Wilkowianie”
w sprawie organizacji „Majówki”.
6. Rozpatrzenie wniosku Ludowego Klubu Sportowego „Boguszyce”
w sprawie dofinansowania obozu sportowego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia upowaŜnienia do załatwiania spraw
i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zarządzania drogami
powiatowymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia upowaŜnienia do załatwiania spraw
i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dróg powiatowych.
9. Propozycja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie organizacji
obchodów uchwalenia Konstytucji 3-go Maja oraz święta 11 listopada.
10.Zatwierdzenie wyniku konkursu na wsparcie realizacji zadania dotyczącego
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
11.Sprawy róŜne.
12. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godz. 1400 dokonał Starosta
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu.
Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono.
Został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu równieŜ uwag
nie zgłoszono.

Ad. 3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie ubytków wody w instalacji c.o.
Pan Piotr Irla – Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury przedstawił wniosek
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej w sprawie naprawy ubytków wody w instalacji c.o. w Przychodni
Zdrowia przy ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej. Jak poinformował
Pan Irla, w 2010 roku dokonano wymiany części instalacji c.o. Koszt naprawy
kolejnej tj. 7 grzejników oraz rurociągi wynosić będzie ok. 8.600 zł. Z uwagi na
przestarzałą instalację oraz z jej częste naprawy Pan Piotr Irla zaproponował
wymianę całej instalacji w budynku.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie wykonania dokumentacji na wymianę
całej instalacji.
Ad. 4 Rozpatrzenie wniosku Studenckiego Koła Naukowego Uniwersytetu
Łódzkiego w sprawie organizacji obozu naukowego w Rawie Mazowieckiej.
Pani Jadwiga Majchrzak – p.o. Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
przedstawiła wniosek Studenckiego Koła Naukowego przy Wydziale
Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego z prośbą o objęcie
patronatem przez Starostę Rawskiego obozu naukowego dla drugich klas
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie
Mazowieckiej oraz dofinansowanie w wysokości 3.000 zł na wyŜywienie
uczestników obozu.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek.
Ad. 5 Rozpatrzenie wniosku Ludowego Zespołu Obrzędowego „Wilkowianie”
w sprawie organizacji „Majówki”.
W kolejnym punkcie Pani Majchrzak przedstawiła wniosek Ludowego Zespołu
Obrzędowego „Wilkowianie” o wsparcie finansowe organizacji w dniach
28.05.-29.05.2011 r. „Majówki” w Wilkowicach.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek, przyznając na wsparcie
imprezy kwotę w wysokości 1.500 zł
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku Ludowego Klubu Sportowego „Boguszyce”
w sprawie dofinansowania obozu sportowego.
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Boguszyce” zwrócił się z prośbą
o dofinansowanie obozu sportowego w Borowie k/Karpacza dla 15 uczestników.
Obóz odbędzie się w sierpniu br.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie obozu w wysokości 2.000 zł.
Ad. 7 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia upowaŜnienia do załatwiania spraw
i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zarządzania drogami
powiatowymi.
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił dwa projekty uchwał
w sprawie udzielenia upowaŜnienia Pani Małgorzacie Killman – Dyrektorowi
Wydziału Infrastruktury oraz Panu Piotrowi Irli – Z-cy Dyrektora Wydziału
Infrastruktury do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych
w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.
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Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął Uchwałę Nr 30/2011 oraz Uchwałę
Nr 31/2011 w sprawie udzielenia upowaŜnienia do załatwiania spraw
i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zarządzania drogami
powiatowymi. Uchwały stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia upowaŜnienia do załatwiania spraw
i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dróg powiatowych.
Nawiązując do punktu 7 posiedzenia, Zarząd Powiatu cofnął Panu Ryszardowi
Studzińskiemu upowaŜnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji
administracyjnych w zakresie dróg powiatowych. Niniejsza decyzja przyjęta
została w formie Uchwały Nr 32/2011, stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 9 Propozycja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie organizacji
obchodów uchwalenia Konstytucji 3-go Maja oraz Święta Niepodległości
przypadającego na dzień 11 listopada.
Zabierając głos Wicestarosta – Marian Krzyczkowski przedstawił propozycję
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie organizacji obchodów
uchwalenia Konstytucji 3-go Maja oraz Święta Niepodległości przypadającego
na dzień 11 listopada. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka proponuje,
aby organizatorem uroczystości związanych z uchwaleniem Konstytucji 3-go
Maja był Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, zaś święta w dniu 11 listopada
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. Tegoroczne uroczystości
przypadające na dzień 3 maja zorganizowane zostaną w dniu 2 maja
o godz. 17:00 i obejmować teŜ będą uroczystości związane z 6 rocznicą śmierci
oraz beatyfikacją Ojca Świętego Jana Pawła II.
Zarząd Powiatu przyjął powyŜszą informację.
Ad. 10 Zatwierdzenie wyniku konkursu na wsparcie realizacji zadania
dotyczącego współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Pan Sławomir Stefaniak przedstawił
wynik rozstrzygniętego konkursu na wsparcie realizacji zadania dotyczącego
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Do dnia 28 marca 2011 r.
wpłynęła 1 oferta złoŜona przez Fundację Biuro Projektów Lokalnych z siedzibą
w Rawie Mazowieckiej. ZłoŜona oferta na „Wsparcie organizacji
pozarządowych poprzez świadczenie stałych i kompleksowych usług na rzecz
tych organizacji, szczególnie doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy,
zarządzania projektami oraz pomoc w składaniu wniosków o dofinansowanie”
spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu. Komisja konkursowa
jednogłośnie zaopiniowała złoŜoną ofertę.
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik rozstrzygniętego konkursu.
Ad. 11 Sprawy róŜne.
W sprawach róŜnych głos zabrała Pani Małgorzata Killman – Dyrektor
Wydziału Infrastruktury informując członków Zarządu, iŜ przygotowany został
projekt umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Rawskiego a „Kopalnią piasku
i Ŝwiru” usytuowanej w miejscowości Kolonia Wołucza, której przedmiotem
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jest
ustalenie
szczegółowych warunków
transportu
drogowego
materiałów drogą powiatową nr 4105E Rossocha – Przewodowice – Rylsk DuŜy
do drogi wojewódzkiej nr 707, w związku z dostawą przez Kopalnię piasku
podsypkowego w ilości 100 tys. ton przez firmę TEKKA Sp. z o.o. w Łodzi
dla firmy CHINA OVERSEAS ENGINEERING GROUP CO LTD/COVEC/SP
z o.o. Oddział w Polsce, realizującej budowę autostrady A-2 odcinek C.
Zarząd Powiatu przyjął przedstawiony projekt umowy.
Zabierając głos Pan Piotr Irla poinformował, iŜ został ogłoszony nabór
wniosków w ramach II Osi priorytetowej Ochrona środowiska, zapobieganie
zagroŜeniom i energetyka, Działania II.7 Elektroenergetyka Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
W ramach Konkursu dofinansowaniu podlegają m.in. następujące rodzaje
projektów: budowa lub przebudowa lokalnej i regionalnej infrastruktury
dystrybucji energii elektrycznej o napięciu znamionowym nie wyŜszym
niŜ 110 kV; budowa lub przebudowa sieci elektroenergetycznych,
umoŜliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej
opartej na odnawialnych źródłach energii; projekty dotyczące zapewnienia
alternatywnego źródła zaopatrzenia w energię publiczne ZOZ na wypadek
awarii. Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych
projektu. Całość dofinansowania pochodzić będzie z EFRR. Wnioski naleŜy
składać w terminie od 28.03.2011 r. do 29.04.2011 r. Pan Irla poinformował,
iŜ w ramach projektu istnieje moŜliwość zakupu zasilacza ups oraz agregatu
prądotwórczego dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. Szacuje się, Ŝe wartość
projektu wyniosłaby około 281 tys. zł, z czego 200 tys. zł to koszty
kwalifikowane związane z zakupem urządzeń, pozostała zaś kwota – to środki
własne obejmujące m.in. studium wykonalności i analizę ekonomiczną oraz
koszt dokumentacji modernizacji instalacji elektrycznej w SP ZOZ.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złoŜenie wniosku o dofinansowanie projektu.
Kolejny termin posiedzenia Zarządu Powiatu ustalono na dzień 19.04.2011 r.
o godz. 1300.
Ad. 12 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad
i braku dalszych głosów w dyskusji Starosta Rawski – Józef Matysiak
o godz. 16 00 dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu.
W załączeniu:
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.
Sporządziła: Katarzyna Gołota
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Zarząd Powiatu:
Józef Matysiak

Starosta Rawski

(-)

.............................................

Marian Krzyczkowski

Wicestarosta

(-)

.............................................

Tadeusz Damaz

Członek Zarządu (-)

.............................................

Jarosław Kobierski

Członek Zarządu (-)

............................................

Marek Sekuter

Członek Zarządu (-)

.............................................
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