
P R O T O K Ó Ł NR 48/2011 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 17 listopada 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, 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.  Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania 
inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w 
obrębie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4118E w miejscowości 
Regnów”.  

     4. Przesunięcie środków z zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa mostu 
na przepust w miejscowości śydomice” na zadanie inwestycyjne pn.                 
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu 
publicznego z drogi powiatowej nr 4118E w  miejscowości Regnów”.  

     5. WyraŜenie zgody na umieszczenie przyłącza kablowego w pasie 
drogowym drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) – Lesiew w 
miejscowości Brzozówka. 

     6.  Przedstawienie prośby Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o zapewnienie odśnieŜenia 
terenu SP ZOZ i lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej. 

     7. Przedstawienie prośby Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o zgodę ma wydzierŜawienie 
pomieszczeń w piwnicach budynku przy ul. Niepodległości 8 w Rawie 
Mazowieckiej. 

     8.  Informacja o wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej skierowanym do Nordea Bank Polska S.A wyraŜenie 
zgody na zawieszenie do końca 2012 roku spłaty części kapitałowej 
zaciągniętych kredytów.  

     9. Przedstawienie prośby Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej w sprawie remontu 
dachu na budynku warsztatów. 

    10. Przedstawienie informacji Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w 
Rawie Mazowieckiej o wynajmie pomieszczeń w budynku szkoły.  

    11. Rozpatrzenie wniosku o wykreślenie z ewidencji Szkoły Policealnej Pana 
Mirosława Góreckiego.  

    12. Rozpatrzenie wniosku o zmianę wpisu w ewidencji w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej Rzemiosła.  
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    13.Rozpatrzenie wniosku o nadanie uprawnień Zasadniczej Szkole 
Zawodowej Rzemiosła.  

    14.Wniosek Komendanta Powiatowej StraŜy PoŜarnej o wydanie 
upowaŜnienia w sprawie dokonywania przeniesień w ramach jednego 
rozdziału.  

    15.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu 
Rawskiego na 2011 rok.  

    16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie 2011 roku.  
    17.Oferta realizacji zadania publicznego przez Hospicjum w Rawie 

Mazowieckiej.  
    18. Sprawy róŜne. 
    19. 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 Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania 
inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie 
zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4118E w miejscowości Regnów”.  
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła 
informację dotyczą wyników przetargu na realizacje zadania inwestycyjnego pn. 
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z 
drogi powiatowej nr 4118E w miejscowości Regnów”. Wpłynęła 1 oferta 
Przedsiębiorstwa Budowy i Utrzymania Dróg „MIRDRÓG” Mirosław Kozera, 
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 62 w cenie ofertowej 78 257, 52 
zł. brutto za wykonanie robót objętych zamówieniem. Oferta uzyskała 
największą ilość punktów, jest najkorzystniejsza oraz spełnia warunki i 
wymagania zawarte w SIWZ.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki przetargu.  
 
Ad. 4  Przesunięcie środków z zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa mostu 
na przepust w miejscowości śydomice” na zadanie inwestycyjne pn. „ Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z drogi 
powiatowej nr 4118E w  miejscowości Regnów” w wysokości 14 343,83 zł.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcie środków finansowych w 
wysokości 14 343,83 zł. z zadnia inwestycyjnego pn.” Przebudowa mostu na 
przepust w miejscowości śydomice” na zadanie inwestycyjne pn. „ Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z drogi 
powiatowej nr 4118E w  miejscowości Regnów” w związku z pismem z 
Ministerstwa Infrastruktury.  
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Ad. 5 WyraŜenie zgody na umieszczenie przyłącza kablowego w pasie 
drogowym drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) – Lesiew w 
miejscowości Brzozówka. 
Materiał w tym zakresie przedstawiła Pani Dyrektor Killman. 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. 6  Przedstawienie prośby Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o zapewnienie odśnieŜenia terenu 
SP ZOZ i lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Reymonta w 
Rawie Mazowieckiej. 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej zwróciła się z prośbą o zapewnienie odśnieŜenia w okresie 
zimowym terenu szpitala, oraz lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
przy ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej. Jednocześnie informuje, iŜ z 
powyŜszą prośbą zwróciła się równieŜ do Miasta i Gminy Rawa Mazowiecka.  
Zarząd Powiatu wstrzymał się z decyzją odnośnie odśnieŜania do chwili 
otrzymania odpowiedzi od władz Miasta i Gminy Rawa Mazowiecka.  
 
Ad. 7   Przedstawienie prośby Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o zgodę ma wydzierŜawienie 
pomieszczeń w piwnicach budynku przy ul. Niepodległości 8 w Rawie 
Mazowieckiej. 
Dyrektor Anna Idzikowska zwróciła się z prośbą o wyraŜenie zgody na 
wydzierŜawienie pomieszczeń o powierzchni 62,04 m2 znajdujących się w 
piwnicach budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Niepodległości 8 w Rawie 
Mazowieckiej. Pomieszczenia będą wydzierŜawione na potrzeby archiwum i 
magazynu dowodów rzeczowych Prokuratury Rejonowej w Rawie 
Mazowieckiej na okres 3 lat.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydzierŜawienie pomieszczeń.   
 
Ad. 8  Informacja o wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej skierowanym do Nordea Bank Polska S.A o wyraŜenie 
zgody na zawieszenie do końca 2012 roku spłaty części kapitałowej 
zaciągniętych kredytów.  
Ten punkt porządku obrad dotyczył informacji Pani Dyrektor SP ZOZ o 
wniosku jaki został skierowany do Nordea Bank Polska S.A. o wyraŜenie zgody 
na zawieszenie do końca 2012 roku spłaty w części kapitałowej kredytów 
udzielonych przez Bank na kwotę 5000. 000,00 zł i 4000.000,00 zł. w związku z 
koniecznością dokonania pilnego zakupu sprzętu medycznego.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
 
Ad. 9 Przedstawienie prośby Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej w sprawie remontu dachu na 
budynku warsztatów. 
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Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się z prośbą o przyznanie środków finansowych w 
wysokości ok. 45000 zł. na dalszą część naprawy dachu budynku pracowni 
zajęć praktycznych wraz z wymianą pasa rynnowego i rynnami.  
Zarząd Powiatu zdecydował, aby Dyrektor Szkoły dokonał naprawy dachu w 
ramach bieŜących środków szkoły.  
 
Ad. 10 Przedstawienie informacji Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w 
Rawie Mazowieckiej o wynajmie pomieszczeń w budynku szkoły.  
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej poinformował o 
wynajęciu pomieszczeń w budynku szkoły tj. sali lekcyjnej oraz świetlicy 
szkolnej dwa razy w tygodniu po 3 godziny dla celów prowadzenia zajęć 
ochrony. Okres wynajmu od 2.11.11 r. do dnia 16.12.11r.  Najemca będzie 
korzystał z pomieszczeń po zakończeniu zajęć lekcyjnych.  Wysokość czynszu 
wynosi 1800 zł.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
 
Ad. 11 Rozpatrzenie wniosku o wykreślenie z ewidencji Szkoły Policealnej 
Pana Mirosława Góreckiego.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykreślenie z ewidencji Szkoły Policealnej 
Pana Mirosław Góreckiego.  
 
Ad. 12 Rozpatrzenie wniosku o zmianę wpisu w ewidencji w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej Rzemiosła.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o zmianę wpisu w ewidencji w 
Zasadniczej Szkole zawodowej Rzemiosła.  
 
Ad. 13 Rozpatrzenie wniosku o nadanie uprawnień Zasadniczej Szkole 
Zawodowej Rzemiosła.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o nadanie uprawnień 
Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemiosła.  
 
Ad. 14  Wniosek Komendanta Powiatowej StraŜy PoŜarnej o wydanie 
upowaŜnienia w sprawie dokonywania przeniesień w ramach jednego rozdziału.  
Komendant Państwowej StraŜy PoŜarnej w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z 
wnioskiem o wydanie upowaŜnienia do dokonywania przeniesień wydatków w 
obrębie jednego rozdziału.  
Zarząd Powiatu uznał wniosek za niezasadny, gdyŜ zgodnie z rozdziałem 5 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach publicznych, art. 171 dotyczy 
wykonywania ustawy budŜetowej a nie wykonania budŜetu jednostki samorządu 
terytorialnego. 
 
Ad. 15 Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu 
Powiatu Rawskiego na 2011 rok.  
Pani Skarbnik Marzena Pakuła przedstawiła i omówiła projekty uchwał w 
sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu Rawskiego na 2011 rok.  



 5 

Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu 
Powiatu Rawskiego na 2011 rok. Uchwały Nr 96/2011, 97/2011 i 99/2011 
stanowią 2, 3 i 4 do protokołu.  
 
Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie 2011 roku.  
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 98/2011 w sprawie zmian w budŜecie 2011 
roku. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Ad. 17  Oferta realizacji zadania publicznego przez Hospicjum w Rawie 
Mazowieckiej.  
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu poinformował, iŜ wpłynęła oferta 
na Realizację Zadania Publicznego – „Kompleksowa Domowa Opieka nad 
Pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej i ich rodzinami złoŜona 
przez Stowarzyszenie Hospicjum w Rawie Mazowieckiej. Oferta została 
złoŜona na kwotę 6500 zł.  
W zawiązku z przyjętą przez Radę Powiatu uchwałą o bez finansowym sposobie 
współpracy z organizacjami pozarządowymi . Zarząd Powiatu uznał, iŜ wniosek 
Stowarzyszenia Hospicjum w części dotyczącej dofinansowania będzie moŜliwy 
do zrealizowania po uzyskaniu wpływów z balu charytatywnego w 2012 roku.  
 
Ad. 18 Sprawy róŜne. 
Zabierając głos w sprawach róŜnych Pan Wicestarosta poinformował o 
powołaniu komisji, której celem  będzie wystąpienie do spółki RAWIK w 
sprawie przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnej , oraz uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej nieruchomości naleŜących do powiatu, W skład komisji 
Zarząd Powiatu zaproponował: Sławomira Stefaniaka jako koordynatora, Piotra 
Irlę, Stefana Goryczkę, Zbigniewa Wójcika, Andrzeja Latka. RównieŜ w  
sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień  
29.11.2011 r. na godzinę 1300.  
 
Ad. 19 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 (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


