P R O T O K Ó Ł NR 45/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 18 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, Piotr Irla - Za-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, BoŜena Woźniak
– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Anna Ostalska – Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Stefan Goryczka – Dyrektor
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Urszula Przerwa
– Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich, GraŜyna Walewska –
Inspektor w Oddziale Oświaty, Kultury i Sportu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.

Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Informacja o rynku pracy w powiecie rawskim.
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie
Mazowieckiej o dofinansowanie wymiany okien w budynku placówki.
5. Przedstawienie wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o wyraŜenie zgody na
bezpłatne korzystanie z działki nr 76 jako lądowiska dla Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie
Mazowieckiej z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli.
8. Informacja o wyniku przetargu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
9. WyraŜenie zgody na likwidację pojazdów przyjętych przez powiat rawski.
10. Przyjęcie stanowiska w sprawie wykupu nieruchomości dz. nr 663/40,
663/41, 663/44, 663/46 połoŜonych przy ul. Krakowskiej w Rawie
Mazowieckiej.
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie
powiatu.
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie współpracy powiatu
z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
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 Informacja o rynku pracy w powiecie rawskim.
Pani BoŜena Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie
Mazowieckiej przedstawiła informacje o sytuacji na rynku pracy w powiecie
rawskim za okres 9 miesięcy tj. od stycznia do końca września 2011 roku .
Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informację stanowiącą załącznik nr 2 do
protokołu.
Ad. 4
Wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie
Mazowieckiej o dofinansowanie wymiany okien w budynku placówki.
Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z
wnioskiem o przyznanie kwoty 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na wymianę
okien na parterze budynku placówki.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek przyznając kwotę 20.000,00 zł.
na wymianę okien w placówce.
Ad. 5 Przedstawienie wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o wyraŜenie zgody na bezpłatne
korzystanie z działki nr 76 jako lądowiska dla Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej zwróciła się z wnioskiem o wyraŜenie zgody na nieodpłatne
lądowanie i starty śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na działce nr
76 znajdującej się przy ul. Reymonta do celów lotniczego transportu
szpitalnego. Lądowisko będzie miało charakter tymczasowy do chwili
wybudowania planowanego lądowiska przyszpitalnego.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne korzystanie z działki nr 76 na
potrzeby tymczasowego lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.
Ad. 6 Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
Pani Urszula Przerwa – Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich
przedstawiła i omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.

Ad. 7 Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z
dnia 25 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
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Pani GraŜyna Walewska – Inspektor w Oddziale Oświaty, Kultury i Sportu
przedstawiła i omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 25 marca 2009
roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.
Ad. 8
Informacja o wyniku przetargu na zimowe utrzymanie dróg
powiatowych.
Pan Piotr Irla – Z-ca Dyrektora Wydziału infrastruktury omówił wynik
rozstrzygniętego przetargu na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/2012.
Przetarg został ogłoszony na 2 zadania.
Zadanie Nr 1 – dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie
2011/2012. Wpłynęła 1 oferta Firmy Handlowo – Produkcyjno - Usługowej
TRANSBET Henryk Idzikowski z siedzibą Nowy Regnów 21A, 96-232
Regnów w cenie ofertowej brutto 496.260,00 zł. za wykonanie robót objętych
zamówieniem. Oferta uzyskała najwyŜszą ilość punktów, jest najkorzystniejsza
oraz spełnia warunki i wymagania zawarte w SIWZ.
Zadanie Nr 2 – dotyczące dostawy soli drogowej do zimowego utrzymania dróg
powiatowych w sezonie 2011/2012. Wpłynęła 1 oferta POLDIM S.A. ul.
Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnów w cenie ofertowej brutto 175.890,00 zł.
za wykonanie robót objętych zamówieniem. Oferta uzyskała najwyŜszą ilość
punktów, jest najkorzystniejsza oraz spełnia warunki i wymagania zawarte w
SIWZ.
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki przetargu.
Ad. 9 WyraŜenie zgody na likwidację pojazdów przyjętych przez powiat rawski.
W tym punkcie Pan Dyrektor Irla poinformował, iŜ z dniem 21 sierpnia 2011r.
zmieniły się kompetencje Powiatu wynikające ze zmiany Ustawy prawo o ruchu
drogowym. Zgodnie z tymi zmianami powiat występuje do sądu o przejęcie
pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a tej ustawy, a nieodebranych
w określonym w ustawie terminie. Obecnie, w wyniku postanowienia sądu,
powiat stał się właścicielem 10 szt. takich pojazdów (zestawienie w
załączeniu). Pojazdy te są wiekowe, przewaŜnie wyeksploatowane, o znikomej
wartości. Biorąc pod uwagę ich wartość oraz pojawiającą się moŜliwość
uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokości 4000. zł do kaŜdego pojazdu samochodowego
przekazanego do punktu demontaŜu pojazdów. Dyrektor Irla wystąpił z
wnioskiem do Zarządu Powiatu o wyraŜenie zgody na przekazanie tych
pojazdów do punktu demontaŜu i wnioskowanie w roku przeszłym do
NFOŚiGW o dofinansowanie.
Z dofinansowania wyłączeniu podlegają: ciągnik rolniczy WŁADIMIRIEC oraz
motorower SIMSON. Ciągnik rolniczy zostanie sprzedany w drodze przetargu,
motorower zostanie przekazany do stacji demontaŜu bez dopłaty.
Zarząd wyraził zgodę na zaproponowany sposób likwidacji pojazdów
usuniętych z drogi w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym.
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Ponadto Zarząd Powiatu podjął decyzje o zwiększeniu środków finansowych w
wysokości 7000 zł. na opracowanie koncepcji rozbudowy szpitala w związku z
zwiększonym zakresem robót.
Ad. 10 Przyjęcie stanowiska w sprawie wykupu nieruchomości dz. nr 663/40,
663/41, 663/44, 663/46 połoŜonych przy ul. Krakowskiej w Rawie
Mazowieckiej.
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami przedstawił aktualny stan zagospodarowania działek nr
663/40, 663/41, 663/44, 663/46. W związku z przedłuŜającym się terminem
uregulowania praw własności w Sądzie Wojewódzkim i rosnącymi kosztami
utrzymania i naleŜności za bezumowne korzystanie Zarząd Powiatu postanowił
pozostawić do wyłącznej dyspozycji właściciela działki nr 663/41, 663/44,
663/46 , a co do działki nr 663/40 wystąpić z propozycją nabycia gruntu za cenę
określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Natomiast w przypadku braku
zgody właściciela na zbycie nieruchomości, naleŜy dokonać jej zwrotu z
uwzględnieniem poniesionych przez Powiat nakładów na modernizację
naniesień.
Ad. 11 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie
powiatu.
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt
uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie.
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.
Ponadto Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawieszenie do końca roku 2012
spłaty w części kapitałowej kredytów, udzielonych Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej przez
Nordea Bank Polska S.A.
Ad. 12 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie współpracy
powiatu z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi na
2012 rok.
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.
Ad. 13 Sprawy róŜne.
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień
25.10.2011 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 1630 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(-)

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

(-)
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