
P R O T O K Ó Ł NR 24/2011 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 31 maja 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, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Dorota Zdziechowska – Z-ca 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Urszula Przerwa – Kierownik Oddziału 
Zdrowia i Spraw Obywatelskich, Jadwiga Majchrzak – Kierownik Oddziału 
Oświaty, Kultury i Sportu, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,  Piotr Irla – Z-ca Dyrektora Wydziału 
Infrastruktury.  
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 zatwierdzenia projektu „Mój biznes - Moja 

szansa” w ramach działania 6.2 realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictw 
do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie jego realizacji.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Powiatowego Zespołu 
Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego.  

5. Przyjęcie harmonogramu dyŜurów aptek w Rawie Mazowieckiej na 
miesiące czerwiec i lipiec 2011 roku.  

6. Wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o wyraŜenie zgody na 
wydzierŜawienie wiaty garaŜowej znajdującej się na terenie Szpitala przy 
Dziale Pomocy Doraźnej.  

7. Przedstawienie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Białej Rawskiej w sprawie prywatyzacji bloku Ŝywieniowego w 
internacie.  

8. Przedstawienie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Rawie Mazowieckiej w sprawie zmian w strukturze zatrudnienia 
pracowników w internacie.  

9. Przedstawienie wniosków klubów sportowych.  
10. Zatwierdzenie wyniku konkursu na „Wydanie publikacji związanej z 

kulturą i dziedzictwem kulturowym Ziemi Rawskiej” przez 
Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Rawie 
Mazowieckiej.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia w trybie bezprzetargowym 1/5 
udziału w zabudowanej nieruchomości w Rawie Mazowieckiej w obrębie 
8, działka Nr 318/12 pod transformator przy budowanym basenie.  
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12. Podjęcie uchwały w sprawie uŜyczenia nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Rawskiego.  

13.  Informacja w sprawie sprzedaŜy lokalu będącego własnością Powiatu 
połoŜonego w Babsku.  

14. Rozpatrzenie wniosku Renaty Woźniak w sprawie wyraŜenia zgody na 
uchylenie obowiązku zwrotu udzielonej bonifikaty za sprzedaŜ lokalu 
przy ul. Południowej.  

15. WyraŜenie zgody Rawskim Wodociągom i Kanalizacji na 
przeprowadzenie renowacji odcinka sieci wodociągowej w ul. 
Przemysłowej.  

16. WyraŜenie zgody Rawskim Wodociągom i Kanalizacji na umieszczenie 
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowę odcinka sieci kanalizacji 
deszczowej i przeprowadzenie renowacji odcinka sieci wodociągowej – 
drogi powiatowe ( ul. Fowarna, Kolejowa, Kościuszki, Wyszyńskiego, 
Południowa, Konstytucji 3 –go Maja). 

17. Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na wymianę instalacji 
centralnego ogrzewania w Przychodni zdrowia w Rawie Mazowieckiej 
przy ul. Niepodległości 8.   

18. Przedstawienie opinii budowlanej na temat moŜliwości technicznych i 
opłacalności ekonomicznej remontu generalnego budynku głównego 
szpitala, przedstawienie oferty biura projektowego na wykonanie remontu 
dachu budynku głównego szpitala i koncepcji rozbudowy szpitala.  

19. WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargów na remonty dróg 
powiatowych: Pukinin – Mogielnica (odc.6+985 – 9+585), Pukinin -  
Mogielnica (odc.19+060 – 22+293), Zawady – Biała Rawska i Wałowice 
– Wilkowice.   

20. Wniosek o wyraŜenie zgody na rozbiórkę budynku portierni przy ul. 
Tomaszowskiej 8.  

     21.Sprawy róŜne. 
     22.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 uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Mój biznes - Moja 
szansa” w ramach działania 6.2 realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictw do 
reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie jego realizacji.  
Pani Dorota Zdziechowska – Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 
Rawie Mazowieckiej przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
projektu „ Mój biznes- Moja szansa” w ramach Działania 6.2 realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia 
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pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie jego 
realizacji.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 42/2011, która stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu.  
Jednocześnie udzielono  pełnomocnictwa Pani BoŜenie Woźniak, a w razie jej 
nieobecności Pani Dorocie Zdziechowskiej do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego przy realizacji projektu. Pełnomocnictwo udzielone zostało równieŜ 
Pani Ewie Aleksandrowicz, a w razie jej nieobecności Pani Małgorzacie 
Jastrzębskiej.  
 
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Powiatowego Zespołu 
Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego.  
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Zespołu 
Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego. Uchwała Nr 43/2011 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Ad. 5 Przyjęcie harmonogramu dyŜurów aptek w Rawie Mazowieckiej na 
miesiące czerwiec i lipiec 2011 roku.  
Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram dyŜurów pracy aptek na miesiące 
czerwiec i lipiec 2011 roku, które stanowią załączniki nr 4 i 5 do protokołu.  
 
Ad. 6 Wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o wyraŜenie zgody na wydzierŜawienie 
wiaty garaŜowej znajdującej się na terenie Szpitala przy Dziale Pomocy 
Doraźnej. 
Pani Anna Idzikowska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zwróciła się z wnioskiem o wyraŜenie 
zgody na wydzierŜawienie wiaty garaŜowej o powierzchni 15 m 2 znajdującej się 
na terenie Szpitala przy Dziale Pomocy Doraźnej z przeznaczeniem na garaŜ. 
Okres dzierŜawy 2 lata, stawka wywoławcza za 1 m2 3zł + VAT.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek.   
 
Ad. 7 Przedstawienie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Białej Rawskiej w sprawie prywatyzacji bloku Ŝywieniowego w internacie.  
Pani Jolanta Popłońska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej zwróciła się z wnioskiem o wyraŜenie zgody na prywatyzacje bloku 
Ŝywieniowego w internacie Szkoły.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu, jednocześnie zwrócił się  
o przedstawienie warunków do zatwierdzenia przetargu.  
 
Ad. 8 Przedstawienie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Rawie Mazowieckiej w sprawie zmian w strukturze zatrudnienia pracowników 
w internacie.  
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej zwrócił 
się z wnioskiem o wyraŜenie zgody na dokonanie zmian w strukturze 
zatrudnienia pracowników obsługi w internacie Szkoły. Planuje zlikwidować 
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stanowisko kierownika stołówki, a w zamian utworzyć stanowisko intendenta. 
Zmiana ta spowoduje oszczędności w wydatkach na zatrudnianie pracowników 
obsługi.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek.  
 
Ad. 9 Przedstawienie wniosków klubów sportowych.  
Zarząd Powiatu przyznał nagrody rzeczowe w wysokości  2000 zł dla 
zawodników klubu sportowego  MLUKS” Dwójka”  za osiągnięte wyniki 
sportowe młodzieŜy z terenu powiatu rawskiego w tenisie stołowym i 
siatkówce, oraz  1500 zł dla zawodników klubu sportowego MLUKA „Rawa” 
za osiągnięte wyniki sportowe młodzieŜy z terenu powiatu rawskiego w biegach 
przełajowych.  
 
Ad. 10 Zatwierdzenie wyniku konkursu na „Wydanie publikacji związanej z 
kulturą i dziedzictwem kulturowym Ziemi Rawskiej” przez Stowarzyszenie 
Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik konkursu na „Wydanie niskonakładowej 
publikacji związanej z kulturą i dziedzictwem kulturowym Ziemi Rawskiej” 
przez Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Rawie 
Mazowieckiej za kwotę 3500 zł.   
 
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia w trybie bezprzetargowym 
1/5 udziału w zabudowanej nieruchomości w Rawie Mazowieckiej w obrębie 8, 
działka Nr 318/12 pod transformator przy budowanym basenie.  
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaŜy w trybie 
bezprzetargowym 1/5 udziału w zabudowanej nieruchomości połoŜonej w 
obrębie nr 8 Rawy Mazowieckiej. Uchwała Nr 44/2011 stanowi załącznik nr 6 
do protokołu.  
 
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie uŜyczenia nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Rawskiego.  
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę w sprawie uŜyczenia na  rzecz Miasta Biała 
Rawska na okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Rawskiego oznaczoną nr działek 254/9 i 253/14 połoŜoną w obrębie 2 Miasta 
Biała Rawska. Uchwała Nr 45/2011 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.   
 
Ad. 13 Informacja w sprawie sprzedaŜy lokalu będącego własnością Powiatu 
połoŜonego w Babsku. 
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował Członków Zarządu, iŜ  na dzień dzisiejszy nie 
jest moŜliwa sprzedaŜ lokalu, gdyŜ nie minął okres 10-letni zawarty w akcie 
notarialnym pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych a pomiędzy Powiatem 
rawskim  darowizny w/w lokalu na cele statutowe, okres ten mija w 2013 roku.   
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i zobowiązał Wydział 
do przygotowania informacji na temat innych rozwiązań w tej kwestii np 
dzierŜawy.  
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Ad. 14 Rozpatrzenie wniosku Renaty Woźniak w sprawie wyraŜenia zgody na 
uchylenie obowiązku zwrotu udzielonej bonifikaty za sprzedaŜ lokalu przy ul. 
Południowej.  
Pani Renata Woźniak zwróciła się z wnioskiem w sprawie wyraŜenia zgody na 
uchylenie obowiązku zwrotu udzielonej bonifikaty, na którą okres karencyjny 
kończy się 16 stycznia 2014 roku. Uzyskane w ten sposób środki finansowe ze 
sprzedaŜy mieszkania zamierza przeznaczyć na zakup materiałów do budowy 
domu.  
Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami do udzielenia wyjaśnienia w kwestii przysługującej 
bonifikaty dla nabywców wtórnych.  
 
Ad. 15 WyraŜenie zgody Rawskim Wodociągom i Kanalizacji na 
przeprowadzenie renowacji odcinka sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej.  
Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja zwróciła się z prośbą o wyraŜenie 
zgody na przeprowadzenie renowacji odcinka sieci wodociągowej nr działki                     
4-725/6 na ul. Przemysłowej w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę, oraz zobowiązał Wydział Infrastruktury do 
przygotowania porozumienia w kwestii  ewentualnych napraw.  
 
Ad. 16 WyraŜenie zgody Rawskim Wodociągom i Kanalizacji na umieszczenie 
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowę odcinka sieci kanalizacji 
deszczowej i przeprowadzenie renowacji odcinka sieci wodociągowej – drogi 
powiatowe ( ul. Fowarna, Kolejowa, Kościuszki, Wyszyńskiego, Południowa, 
Konstytucji 3 –go Maja). 
Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja zwróciła się z wnioskiem o wyraŜenie 
zgody na umieszczenie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowę odcinka 
sieci kanalizacji deszczowej i przeprowadzenie renowacji odcinka sieci 
wodociągowej – drogi powiatowe ( ul. Fowarna, Kolejowa, Kościuszki, 
Wyszyńskiego, Południowa, Konstytucji 3 – go Maja). 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek, jednocześnie poprosił o  
szczegółową analizę w kwestii przebudowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i 
wodociągowej, oraz do przygotowania porozumienia ze Spółką w kwestii 
napraw.  
 
Ad. 17 Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na wymianę instalacji 
centralnego ogrzewania w Przychodni zdrowia w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Niepodległości 8. 
Pan Piotr Irla – Z-ca Dyrektora w Wydziale Infrastruktury zwrócił się do Zarząd 
Powiatu o zabezpieczenie w budŜecie powiatu środków finansowych w 
wysokości 85.000 zł brutto na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w 
Przychodni zdrowia w Rawie Mazowieckiej przy ul. Niepodległości 8, oraz o 
kwotę 70.000 zł. z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń Przychodni 
zdrowia przy ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej na potrzeby komisji 
poborowej.  
Zarząd Powiatu zdecydował, iŜ w chwili obecnej nie ma zabezpieczonych 
środków finansowych na powyŜszy cel. 
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Ad. 18 Przedstawienie opinii budowlanej na temat moŜliwości technicznych i 
opłacalności ekonomicznej remontu generalnego budynku głównego szpitala, 
przedstawienie oferty biura projektowego na wykonanie remontu dachu 
budynku głównego szpitala i koncepcji rozbudowy szpitala.  
Pan Piotr Irla przedłoŜył Członkom Zarządu materiały dotyczące opinii 
budowlanej na temat moŜliwości technicznych i opłacalności ekonomicznej 
remontu generalnego budynku głównego szpitala, oraz oferty biura 
projektowego na wykonanie remontu dachu budynku głównego szpitala i 
koncepcji rozbudowy szpitala. 
Wykonanie dokumentacji na remont dachu budynku głównego Szpitala Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej to kwota 12.000 zł +VAT  w skład której 
wchodzi opracowanie do „zgłoszenia”, w zakresie: wymiany pokrycia dachu 
(eternit / blachodachówka), wymiana niezbędnych elementów więźby dachowej 
bez zmian konstrukcyjnych, uporządkowanie systemu wentylacyjnego. 
Dokumentacja obejmować będzie: projekt budowlany, kosztorysy inwestorski i 
nakładczy, specyfikację wykonania i odbioru robót (wersja papierowa oraz 
wersja elektroniczna w formacie PDF).   Natomiast koszty opracowania 
koncepcji rozbudowy szpitala obejmującej plany zagospodarowania terenu oraz 
powiązanie nowego obiektu z istniejącą zabudową szpitala to kwota 7500 zł + 
VAT. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie wykonania dokumentacji           
 
Ad. 19 WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargów na remonty dróg 
powiatowych: Pukinin – Mogielnica (odc.6+985 – 9+585), Pukinin -  
Mogielnica (odc.19+060 – 22+293), Zawady – Biała Rawska i Wałowice – 
Wilkowice.   
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu z podziałem na trzy 
zadania.  
 
Ad. 20 Wniosek o wyraŜenie zgody na rozbiórkę budynku portierni przy ul. 
Tomaszowskiej 8.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozbiórkę budynku portierni przy ul. 
Tomaszowskiej 8. 
 
Ad. 21 Sprawy róŜne. 
W  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień   
7.06.11 r. na godzinę 1300. 
 
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 160 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
 
W załączeniu: 

     - załączniki wymienione w treści protokołu.  
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Sporządziła : Kinga Kacprzak 
 

Zarząd Powiatu: 
Józef Matysiak   Starosta Rawski (-) ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta         (-) ............................................. 
 
Marek Sekuter            Członek Zarządu (-)         ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu (-) ............................................. 

 
 
 


