P R O T O K Ó Ł NR 26/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 14 czerwca 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, Stefan Goryczka – Dyrektor
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Andrzej Latek –
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Małgorzata Killman – Dyrektor
Wydziału Infrastruktury.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.

Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. WyraŜenie zgody na wykorzystanie zatrzymanej kaucji w wysokości
150.000 zł.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany kategorii drogi
powiatowej nr 4326E Wiaderko – Podgórze w powiecie tomaszewskim.
5. WyraŜenie zgody na zamontowanie gazomierza we wspólnej skrzynce dla
Domu Dziecka i przeprowadzenie instalacji doziemnej do budynku
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej
ul. Łowicka 15.
6. Wprowadzenie do budŜetu finansowania zadań związanych z holowaniem
i parkowaniem pojazdów.
7. Ustalenie źródła finansowania zadania: opracowanie koncepcji
projektowej na usunięcie kolizji linii średniego napięcia ( 15kV) na
działkach Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej – 3.000 zł.
8. Przedstawienie uzupełnienia do wniosku dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej w sprawie najmu placu
manewrowego do nauki jazdy.
9. Przedstawienie warunków najmu kuchni i stołówki w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.
10.Rozpatrzenie decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Łodzi.
11.Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Białej Rawskiej o zgodę na zakup 6 komputerów za kwotę 5.000 zł. do
pracowni kształcenia zawodowego.
12.Rozpatrzenie prośby dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej o
wyraŜenie zgody na najem pomieszczeń do zajęć nauki szybkiego
czytania, oraz dla bioenergoterapeuty.
13. Rozpatrzenie wniosku Hufca Rawskiego Stowarzyszenia Harcerstwa
Katolickiego” Zawisza”.
14.Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Triathlon Rawa.

15.Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o postępowaniu przetargowym na
wydzierŜawienie pomieszczenia Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej
w Rawie Mazowieckiej, oraz o postępowaniu konkursowym na
świadczenie usług z zakresu opieki pielęgniarskiej i przewozu pacjentów
hospitalizowanych.
16.Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w
sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową osób
niepełnosprawnych oraz wysokości środków otrzymanych z Powiatowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na
realizację tych zadań w 2011 roku.
17.Informacja w sprawie odstąpienia od Ŝądania zwrotu udzielonej
bonifikaty przy sprzedaŜy mieszkania przy ul. Południowej 27.
18.Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do realizacji
projektu „Starostwo Rawskie – Przyjazne Obywatelom, Nowoczesne i
Skuteczne”
19.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowej oraz
stałych składów komisji przetargowych dla prowadzenia postępowań, w
których zamawiającym jest Powiat rawski.
20. Przyjęcie porządku VII Sesji Rady Powiatu.
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 WyraŜenie zgody na wykorzystanie zatrzymanej kaucji w wysokości
150.000 zł.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykorzystanie zatrzymanej kaucji w
wysokości 150.000 zł. w związku z umową nr 63/2010 z dnia 31.03.2011 roku
na transport materiałów drogą powiatową nr 4105E na odcinku Rosocha Wołucza do dr. woj. nr 707, oraz wprowadzenie do budŜetu powiatu inwestycji
pn. „Remont drogi powiatowej nr 4105E na odcinku Rosocha – Wołucza - do
dr. wojewódzkiej nr 707.” w wysokości 150.000zł.
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany kategorii drogi
powiatowej nr 4326E Wiaderko – Podgórze w powiecie tomaszewskim.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę w sprawie zaopiniowania zmiany kategorii
drogi powiatowej 4326E Wiaderko – Podgórze przebiegającej w granicach
administracyjnych Gminy Tomaszów Mazowiecki. Uchwała Nr 49/2011
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
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Ad. 5 WyraŜenie zgody na zamontowanie gazomierza we wspólnej skrzynce dla
Domu Dziecka i przeprowadzenie instalacji doziemnej do budynku Powiatowej
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej ul. Łowicka 15.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zamontowanie gazomierza we wspólnej
skrzynce dla Domu Dziecka (na ścianie budynku Domu Dziecka) i
przeprowadzenie instalacji doziemnej do budynku Powiatowej Stacji Sanitarno
–Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Łowickiej 15.
Ad. 6 Wprowadzenie do budŜetu finansowania zadań związanych z holowaniem
i parkowaniem pojazdów.
Realizując przyjęty porządek obrad Pani Dyrektor Killman zwróciła się z prośbą
o wprowadzenie do budŜetu powiatu finansowania zadań związanych z
holowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z dróg powiatu rawskiego na
podstawie art. 130a Ustawy Prawo o ruch drogowym. Usługi objęte niniejszym
zamówieniem świadczone będą w terminie: od 21 sierpnia 2011r. do 20 sierpnia
2014r.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyŜsze.
Ad. 7 Ustalenie źródła finansowania zadania: opracowanie koncepcji
projektowej na usunięcie kolizji linii średniego napięcia ( 15kV) na działkach
Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej – 3.000 zł.
Zarząd Powiatu ustalił, iŜ środki finansowe w wysokości 3.000 zł. na
opracowanie koncepcji projektowej na usunięcie kolizji średniego napięcia
(15kV) na działkach Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej pochodzić
będą z funduszu geodezyjnego.
Ad. 8 Przedstawienie uzupełnienia do wniosku dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej w sprawie najmu placu
manewrowego do nauki jazdy.
Zarząd Powiatu uznał, iŜ przedstawione informacje przez Pana Dyrektora są nie
wystarczające, więc poprosił o szczegółowe informacje na kolejne posiedzenie
zarządu a w szczególności zwracając uwagę na zakres trwałego zarządu, oraz
ustalając okres dzierŜawy nieruchomości na okres 3 lat.
Ad. 9 Przedstawienie warunków najmu kuchni i stołówki w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.
Pan Dyrektor Latek poinformował, iŜ umowa najmu kuchni i stołówki zostanie
zawarta na okres 3 lat, czynsz miesięczny to kwota 1200 zł brutto+ koszty
związane z mediami. Ogólna powierzchnia kuchni i stołówki wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi przeznaczonymi do wynajmu wynosi 362,30
m2 w tym 239,24 m2 znajduje się na parterze –pomieszczenia ogrzewane, a
123,06 m2 znajduje się poniŜej parteru - w piwnicy usytuowanych w budynku
internatu ZSP w Białej Rawskiej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na najem kuchni i
stołówki szkolnej akceptując powyŜej przedstawione warunki.
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Ad. 10 Rozpatrzenie decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Łodzi.
W związku z kontrolą sanitarną przeprowadzoną w Zespole Placówek
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat
Sanitarny z siedzibą w Łodzi decyzją nr 22/2011 nakazuje, aby w budynku
szkoły doprowadzić do właściwego stanu sanitarno – technicznego: salę
gimnastyczną( poprzez odnowienie powierzchni ścian, sufitu oraz parkietu),
stolarkę okienną w sali gimnastycznej ( poprzez doprowadzenie do stanu
pozwalającego na bezpieczne otwieranie okien i utrzymanie je w czystości ),
przebieralnie dla dziewcząt i chłopców przy sali gimnastycznej( poprzez
odnowienie powierzchni ścian i sufitu), ponadto w budynku internatu
doprowadzić do właściwego stanu sanitarno – technicznego: korytarz na II
piętrze (poprzez odnowienie powierzchni ścian i sufitu), pomieszczenie
sanitarne dla chłopców na II piętrze ( poprzez odnowienie powierzchni ścian,
sufitu oraz stolarki drzwiowej. Ustalając termin wykonania prac do dnia
31.08.2012 roku.
Zarząd Powiatu uznał za celowe zapoznanie się z wyceną ile będą kosztowały
w/w roboty budowlane i poprosił o opinię z Wydziału Infrastruktury w kwestii
czy są to prace niezbędne do wykonania?
Ad. 11 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Białej Rawskiej o zgodę na zakup 6 komputerów za kwotę 5.000 zł. do
pracowni kształcenia zawodowego.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył powyŜszy wniosek.
Ad. 12 Rozpatrzenie prośby dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej o
wyraŜenie zgody na najem pomieszczeń do zajęć nauki szybkiego czytania, oraz
dla bioenergoterapeuty.
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej zwróciła się z prośbą o wyraŜenie
zgody na wynajmowanie pomieszczeń w Powiatowej Bibliotece Publicznej na
prowadzenie zajęć nauczania szybkiego czytania i techniki uczenia się. Zajęcia
odbywać się będą w poniedziałki i wtorki w godzinach do 1800- 2000. Koszt
wynajmu pomieszczeń to kwota 15 zł za godzinę. Ponadto Pani Dyrektor
zwróciła się z prośbą o wyraŜenie zgody na wynajem pomieszczeń dla
bioenergoterapeuty Bogusława Mikołajczaka w co 2 czwartek miesiąca na 2
godziny od godziny 1600- 1800. Koszt wynajmu pomieszczeń to kwota 50 zł za
godzinę. Zajęcia te nie będą kolidowały z wykonywaniem obowiązków
statutowych biblioteki.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajem pomieszczeń.
Ad. 13 Rozpatrzenie wniosku Hufca Rawskiego Stowarzyszenia Harcerstwa
Katolickiego” Zawisza”.
W tym punkcie Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył powyŜszy wniosek
przyznając nagrodę w postaci opłacenia kursu ratownictwa medycznego dla
uczestników z terenu powiatu rawskiego w wysokości 754,95 zł.
Ad. 14 Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Triathlon Rawa.
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Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Triathlon Rawa
przyznając nagrodę w wysokości 3000 zł., impreza ta została ujęta w
powiatowym kalendarzu imprez.
Ad. 15 Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o postępowaniu przetargowym na
wydzierŜawienie pomieszczenia Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w
Rawie Mazowieckiej, oraz o postępowaniu konkursowym na świadczenie usług
z zakresu opieki pielęgniarskiej i przewozu pacjentów hospitalizowanych.
Pani Dyrektor Idzikowska przesłała informację, iŜ zostało wszczęte
postępowanie przetargowe (przetarg pisemny nieograniczony) w celu
wyłonienie dzierŜawcy na okres 2 lat wydzierŜawienia pomieszczenia w
Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej przy ul.
Niepodległości 8 na działalność medyczną. Powierzchnia dzierŜawy 15,43 m2 ,
stawka wywoławcza 1m2 powierzchni dzierŜawy to kwota 8,60 zł z VAT co
daje łączny koszt dzierŜawy w okresie 2 lat 3185,00 zł z VAT. Kolejno Pani
Dyrektor poinformowała, iŜ w związku ze zbliŜającym się terminem
wygaśnięcia umowy na świadczenia zdrowotne z zakresu opieki i pielęgnacji
chorych zostało wszczęte postępowanie konkursowe , oraz z koniecznością
zabezpieczenia transportu sanitarnego – przewozów specjalistycznym środkiem
transportu pacjentom hospitalizowanym w SP ZOZ równieŜ zostało wszczęte
postępowanie konkursowe.
Zarząd Powiatu zapoznał się z wyŜej przedstawioną informacją.
Ad. 16 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w
sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową osób
niepełnosprawnych oraz wysokości środków otrzymanych z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację
tych zadań w 2011 roku.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych
oraz wysokości środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011
roku.
Ad. 17 Informacja w sprawie odstąpienia od Ŝądania zwrotu udzielonej
bonifikaty przy sprzedaŜy mieszkania przy ul. Południowej 27.
Zarząd Powiatu w związku ze sprzedaŜą przed upływem 5 lat lokalu
mieszkalnego połoŜonego przy ul. Południowej 27/5 w Rawie Mazowieckiej
zobowiązał Panią Renatę Woźniak do zwrotu udzielonej bonifikaty przy zakupie
mieszkania udzielonej Pani Eryce Lining.
Ad. 18 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do
realizacji projektu „Starostwo Rawskie – Przyjazne Obywatelom, Nowoczesne i
Skuteczne”
Realizując przyjęty porządek obrad Zarząd Powiatu podjął Uchwałę sprawie
powołania komisji przetargowej do realizacji projektu „ Starostwo rawskie 5

przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi Priorytet V Dobre Rządzenie,
Działanie 5.2 „ Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”
Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.
Uchwała Nr 50/2011 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 19 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowej
oraz stałych składów komisji przetargowych dla prowadzenia postępowań, w
których zamawiającym jest Powiat rawski.
W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął Uchwałę w sprawie Regulaminu Pracy
Komisji Przetargowej oraz stałych składów komisji przetargowych dla
prowadzenia postępowań, w których Zamawiającym jest Powiat Rawski.
Uchwała Nr 51/2011 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 20 Przyjęcie porządku VII Sesji Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu przyjął porządek VII Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 1
lipca br.:
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu,
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań
związanych z rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wysokości
środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje tych zadań w 2011 roku,
- podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego Statutu Powiatu Rawskiego,
- podjęcie uchwały w sprawie „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na
lata 2011-2015 dla Powiatu Rawskiego”.
Ad. 21 Sprawy róŜne.
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień
17.06.11 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 1430 zamknięcia posiedzenia
Zarządu Powiatu.

W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
Sporządziła : Kinga Kacprzak
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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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