
P R O T O K Ó Ł NR 39/2011 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 6 września 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: Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, BoŜena Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, 
Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Urszula Przerwa – 
Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich, Leszek Przybył – 
Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa, Halina Bartkowicz- 
BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej.  
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 „Urząd bliŜszy 
społeczeństwu V” w ramach Poddziałania 6.1.2 realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia 
pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie jego 
realizacji.  

     4.   Wyniki zapytania o cenę na „Dostawę emulsji asfaltowej”. 
     5.  Informacja w sprawie ujęcia inwestycji drogowej pn.” Remont drogi 

powiatowej nr 4118E Pukinin – gr.woj. (Mogielnica) w wieloletniej 
prognozie finansowej.  

     6. Opinia w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rawa Mazowiecka.  

     7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w 
sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i 
społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych 
otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011 r.  

     8. Realizacja harmonogramu przekształcenia Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej – sprawy bieŜące.  

     9. Rozpatrzenie wniosków Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Białej Rawskiej i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie 
Mazowieckiej o zapewnienie udziału własnego w realizacji projektów w 
ramach EFS działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego, priorytet IX Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionie. 

    10. Rozpatrzenie propozycji wysokości dodatków motywacyjnych dla 
dyrektorów szkół i placówek oświatowych. 
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    11. Wniosek w sprawie zakupu 5 szt. pomp spalinowych – szlamowych.  
    12. Wniosek w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów na działkach nr 353/1 i 

356/1, połoŜonych w obrębie nr 19 gm. Regnów. 
    13. Sprawy róŜne. 
    14. 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 zatwierdzenia projektu „Urząd bliŜszy 
społeczeństwu V” w ramach Poddziałania 6.1.2 realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia 
pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie jego 
realizacji.  
Pani BoŜena Woźniak –Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu             
„ Urząd bliŜszy społeczeństwu ” w ramach Poddziałania 6.1.2 realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia 
pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie jego 
realizacji.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 78/2011, 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   Wyniki zapytania o cenę na „Dostawę emulsji asfaltowej”. 
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła 
wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania 
o cenę na „Dostawę emulsji  asfaltowej do remontów cząstkowych dróg 
powiatowych. Zaproszenie do składania ofert zostało wysłane do 5 
przedsiębiorstw. ZłoŜone zostały 2 oferty. Wybrano ofertę  nr 1 
Przedsiębiorstwo Drogowe „Lambdar” Sp. z o.o,  93-231 Łódź, ul. Dostawcza 
6 w cenie ofertowej  19 206,45 zł. brutto za wykonanie dostawy objętej  
zamówieniem. Oferta uzyskała najwyŜszą ilość punktów, jest najkorzystniejsza 
oraz spełnia warunki i wymagania zawarte w SIWZ.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki powyŜszego zamówienia.  
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Ad. 5 Informacja w sprawie ujęcia inwestycji drogowej pn.” Remont drogi 
powiatowej nr 4118E Pukinin – gr.woj. (Mogielnica)” w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej.  
W tym punkcie Pani Dyrektor poinformowała o ujęciu inwestycji drogowej pn.    
”Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - gr. woj. (Mogielnica)” w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej. Inwestycja będzie realizowana w 2012 
roku. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ujęcie powyŜszej inwestycji w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej.   
 
Ad. 6  Opinia w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rawa Mazowiecka.  
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii  
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, 
obszaru połoŜonego w rejonie ul. KsięŜe Domki i zbiornika Tatar.  
Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię z uwzględnieniem warunków 
zawartych w postanowieniu.   
  
Ad.7 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w 
sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011 r.  
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i 
społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków otrzymanych z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 
na realizację tych zadań w 2011 roku.  
 
Ad.8 Realizacja harmonogramu przekształcenia Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej – sprawy bieŜące.  
Pani Urszula Przerwa – Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich 
poinformowała o stanie prac przygotowawczych do przekształcenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej. Przygotowywana jest 
wycena majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej, wyłaniany jest biegły rewident. Trwają prace 
przygotowujące akt załoŜycielski i statut spółki.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym harmonogramem prac.  
 
Ad.9 Rozpatrzenie wniosków Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Białej Rawskiej i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej o 
zapewnienie udziału własnego w realizacji projektów w ramach EFS działanie 
9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, priorytet IX 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie. 
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Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się z wnioskiem w sprawie wyraŜenia zgody na 
wniesienie wkładu własnego do projektu. Wkład własny nie przekroczy 50 tyś. 
zł. do wykorzystania w dwóch latach realizacji projektu. Kolejno Dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej równieŜ zwróciła się z 
wnioskiem w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie wkładu własnego do 
projektu. Wkład własny nie przekroczy 84400zł. do wykorzystania w dwóch 
latach realizacji projektu. Następnie z wnioskiem o wniesienie wkładu własnego 
do projektu  zwrócił się Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie 
Mazowieckiej. Wkład własny nie przekroczy 58 tyś. do wykorzystania w dwóch 
latach projektu. Termin składania wniosków upływa 20 września br. Natomiast 
termin realizacji projektów to lata 2012-2013.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wnioski wskazując źródło finansowe 
wkładów własnych szkół z subwencji oświatowej.  
  
Ad. 10 Rozpatrzenie propozycji wysokości dodatków motywacyjnych dla 
dyrektorów szkół i placówek oświatowych. 
Zarząd Powiatu zaproponował, aby wysokość dodatków motywacyjnych dla 
dyrektorów szkół i placówek oświatowych wynosiła 20 % wynagrodzenia 
zasadniczego i została zaakceptowana na okres 6 miesięcy.  
 
Ad.11 Wniosek w sprawie zakupu 5 szt. pomp spalinowych – szlamowych. 
W związku z powtarzającymi się coraz częściej w ostatnim czasie gwałtownymi 
burzami powiązanymi ze szczególnie ulewnymi deszczami powodującymi wiele 
przypadków lokalnych podstopień, Zarząd Powiatu zdecydował o zakupie 5 szt. 
pomp spalinowych – szlamowych za kwotę ok. 8500 zł za sztukę na potrzeby 
Oddziału Zarządzania Kryzysowego.  
 
Ad.12 Wniosek w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów na działkach nr 353/1 i 
356/1, połoŜonych w obrębie nr 19 gm. Regnów. 
Zarząd Powiatu postanowił wystąpić z wnioskiem o wykonanie zmiany 
klasyfikacji gruntów na dz. nr 353/1 i 356/1 połoŜonych w obrębie nr 19 gm. 
Regnów polegającej na przeniesieniu lasu klasy IV do roli klasy VI zgodnie z 
dokonanym operatem.  
 
Ad. 13 Sprawy róŜne. 
Zabierając głos w sprawach róŜnych Pan Starosta poinformował, iŜ Dyrekcja SP 
ZOZ w Rawie Mazowieckiej podjęła rozmowę z dzierŜawcą automatu do napoi 
gorących znajdującego się w szpitalu celem obniŜenia czynszu dzierŜawnego o 
158 zł., gdyŜ właściciel chciał zrezygnować z dalszej dzierŜawy tłumacząc 
ujemnym wynikiem finansowym.  RównieŜ w  sprawach róŜnych ustalono 
kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień   15.09.2011 r. na godzinę 1300.  
 
Ad. 14 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak  dokonał o godzinie 1530 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
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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 (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 


