P R O T O K Ó Ł NR 44/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 11 października 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, Małgorzata Killman - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Andrzej
Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Wiesław Miksa – Kierownik
Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.

Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Informacja dotycząca wartości szacunkowej działki 308/40 połoŜonej w
Rawie Mazowieckiej.
4. Uzgodnienie przyłącza kablowego sieci energetycznej w pasie drogowym
drogi powiatowej w miejscowości Ossowice.
5. Uzgodnienie lokalizacji energetycznej linii kablowej w pasie drogi
powiatowej nr 4302 E w miejscowości Sierzchowy Kolonia .
6. Przedstawienie prośby MUKS Jedynka w Rawie Mazowieckiej.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru
podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Rawie Mazowieckiej.
8. Przyjęcie tematów na Sesję Rady Powiatu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie.
10. Podjecie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu
Powiatu Rawskiego na 2011 rok.
11. Sprawy róŜne.
12. 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 Informacja dotycząca wartości szacunkowej działki 308/40 połoŜonej w

Rawie Mazowieckiej.
Pan Wiesław Miksa – Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami przedstawił informację dotyczącą wartości szacunkowej
działki nr 308/40 o pow. 0,7569 ha, połoŜonej w Rawie Mazowieckiej

pomiędzy ul. Targową, a ul. Reymonta. Nieruchomość ta została oszacowana
na kwotę 123,50 zł. netto za 1m2.
Zarząd Powiatu po krótkiej dyskusji ustalił cenę wywoławczą nieruchomości na
kwotę 125 zł netto za 1m2 , co daje łączny koszt 1.163.734,00 zł. brutto. Ponad
wyraził zgodę na wszczęcie procedury przetargowej – ustny przetarg
nieograniczony.
Ad. 4 Uzgodnienie przyłącza kablowego sieci energetycznej w pasie drogowym
drogi powiatowej w miejscowości Ossowice.
Materiał w tym zakresie przedstawiła Pani Małgorzata Killman – Dyrektor
Wydziału Infrastruktury. Po zreferowaniu zagadnienia Zarząd Powiatu wyraził
zgodę na umieszczenie przyłącza kablowego energetycznego w krawędzi drogi
powiatowej z pełną odpłatnością do nowo powstającego budynku mieszkalnego.
Ad. 5 Uzgodnienie lokalizacji energetycznej linii kablowej w pasie drogi
powiatowej nr 4302 E w miejscowości Sierzchowy Kolonia.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na umieszczenie przyłącza kablowego
energetycznego w krawędzi drogi powiatowej nr 4302E miejscowości
Sierzchowy Kolonia z pełną odpłatnością.
Ad. 6 Przedstawienie prośby MUKS Jedynka w Rawie Mazowieckiej.
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Rawie Mazowieckiej
zwrócił się prośbą o zakup 12 kompletów strojów sportowych lub 12 kompletów
nakolanników dla sekcji piłki siatkowej dziewcząt, aby podczas turniejów
godnie i estetycznie reprezentowały Powiat Rawski.
Zarząd Powiatu zdecydował, iŜ w roku bieŜącym nie ma zabezpieczonych w
budŜecie powiatu środków finansowych na powyŜszy cel, w związku z tym
wniosek zostanie rozpatrzony w roku przyszłym po zatwierdzeniu budŜetu.
Ad.7 Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru
podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej.
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił projekt
uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2011
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej.
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.
Ad.8 Przyjęcie tematów na Sesję Rady Powiatu.
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił tematy na najbliŜszą
Sesje Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się dnia 4.11.2011 r. o godzinie
1000 :
- podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2011
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Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej,
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Rawie Mazowieckiej,
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/159/2009 Rady
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 25 marca 2009 roku w
sprawie wynagradzania nauczycieli,
- podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi,
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu,
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu pomocy dziecku i
rodzinie”,
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie”,
- przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu za
rok szkolny 2010/2011,
- przedstawienie informacji o rynku pracy w powiecie rawskim,
- przedstawienie informacji o złoŜeniu oświadczeń majątkowych.
Zarząd Powiatu przyjął tematy na Sesję Rady Powiatu.
Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie.
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt
uchwały w sprawie zmian w budŜecie 2011 roku.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 90/2011, która stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu
Powiatu Rawskiego na 2011 rok.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu
Powiatu Rawskiego na 2011 rok. Uchwała Nr 91/2011 stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
Ad. 11 Sprawy róŜne.
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień
18.10.2011 r. na godzinę 1400.
Ad. 12 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1500 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 (-)

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

4

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

