P R O T O K Ó Ł NR 42/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 27 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: Maria CharąŜka – Przewodnicząca
Rady, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Marzena Pakuła – Skarbnik
Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Urszula
Przerwa – Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich, Stefan
Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami, Anna Ostalska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.

Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Wniosek właściciela Kopalni Pisku ze świrem „ Kolonia Wołucza I” o
przedłuŜenie umowy na transport piasku do czasu zakończenia budowy
autostrady A-2, oraz
wyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu
nieograniczonego na „Remont drogi powiatowej nr 4105E na odcinku
Rosocha – Wołucza do drogi wojewódzkiej nr 707.
4. Przyjęcie harmonogramu dyŜurów aptek na terenie Powiatu w miesiącach
październik i listopad 2011 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu
Rawskiego na 2011 rok.
7. Realizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami.
8.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy działki 308/40 w Rawie
Mazowieckiej.
9. Sprawy róŜne.
10. 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 Wniosek właściciela Kopalni Pisku ze świrem „ Kolonia Wołacza I” o
przedłuŜenie umowy na transport piasku do czasu zakończenia budowy
autostrady A-2, oraz wyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego
na „Remont drogi powiatowej nr 4105E na odcinku Rosocha – Wołucza do
drogi wojewódzkiej nr 707.

Pani BoŜena Trębska właściciel Kopalni Piasku ze świrem „Kolania Wołucza I”
zwróciła się z wnioskiem o przedłuŜenie terminu Umowy nr 60/2011 z dnia
13.04.2011 roku na realizację transport piasku podsypkowego drogą powiatową
nr 4105E na odcinku od Kopalni Wołucza do drogi wojewódzkiej Nr 707 do
czasu zakończenia budowy autostrady A-2 tj. do maja 2012 roku.
Zarząd Powiatu zdecydował, aby odbyły się konsultacje społeczne z Radą
Sołecką wsi Wołucza , oraz Wójtem Gminy Rawa Mazowiecka w kwestii czy
wyraŜają zgodę Pani Trębskiej na przedłuŜenie umowy na dalszy transport
piasku. Jeśli mieszkańcy wyraŜą zgodę to nie jest zasadnie ogłoszenie przetargu
w tym roku tylko przełoŜenie na rok przyszły. Po pozytywnej opinii
mieszkańców, Zarząd Powiatu wyrazi zgodę na podpisanie aneksu do umowy z
Panią Trębską i zobowiąŜe do uiszczenia kaucji w wysokości 200.000,00 zł.
płatną w dwóch ratach.
Ad. 4 Przyjęcie harmonogramu dyŜurów aptek na terenie Powiatu w miesiącach
październik i listopad 2011 r.
Pani Urszula Przerwa – Kierownik Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich
przedstawiła harmonogram dyŜurów aptek na terenie Powiatu Rawskiego w
miesiącach październik i listopad br.
Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram dyŜurów, które stanowią załącznik nr
2 i 3 do protokołu.
Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu.
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt
uchwały w sprawie zmian w budŜecie Powiatu 2011 roku.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę nr 86/2011 w sprawie zmian w budŜecie
Powiatu. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu
Rawskiego na 2011 rok.
W kolejnym punkcie Pani Skarbnik omówiła projekty uchwał w sprawie zmiany
planów finansowych budŜetu Powiatu Rawskiego na 2011 rok.
Zarząd Powiatu bez uwag przyjął omówione projekty uchwał. Uchwały nr
87/2011 i 88/2011 stanowią załącznik nr 5 i 6 do protokołu.
Ad. 7 Realizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami.
Pani Anna Ostalska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony
Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego za lata 20092010.
Zarząd Powiatu przyjął przedstawione sprawozdania.
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy działki 308/40 w Rawie
Mazowieckiej.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 85/2011 w sprawie sprzedaŜy
nieruchomości połoŜonej w obrębie nr 4 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczoną
w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 308/40 o obszarze 0,7569 ha
2

stanowiącą własność powiatu rawskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
Ad. 9 Sprawy róŜne.
Zabierając głos w sprawach róŜnych Pan Starosta Matysiak poinformował o
odejściu z dniem 1 października br. Ordynatora Oddziału Dziecięcego
Rawskiego Szpitala dr Tadeusza Bujnowskiego. RównieŜ w sprawach róŜnych
ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 4.10.2011 r. na godzinę
1300, oraz Sesji Rady Powiatu na dzień 4.11.2011 r. na godzinę 1000.
Ad. 10 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
Zarząd Powiatu:
Józef Matysiak

Starosta Rawski

(-)

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

Marian Krzyczkowski

Wicestarosta

(-)

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

Marek Sekuter

Członek Zarządu (-)

Tadeusz Damaz
Jarosław Kobierski

Członek Zarządu (-)
Członek Zarządu (-)

3

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

