
P R O T O K Ó Ł NR 98/2012 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 30 października 2012 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, Stefan 
Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

     3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej o przyznanie środków 
na modernizację budynku warsztatów szkolnych.  

     4. WyraŜenie opinii w sprawie obniŜenia czynszu dzierŜawnego za plac 
manewrowy do nauki jazdy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej.   

     5. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski.  

     6. Przedstawienie wniosków o wsparcie finansowe przedsięwzięć 
kulturalnych, edukacyjnych i sportowych nieprzewidzianych w 
kalendarzu imprez na 2012 rok. 

     7. Wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej o wskazanie nieruchomości mogących stanowić 
zabezpieczenie poŜyczki udzielonej na restrukturyzację zobowiązań 
cywilnoprawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

     8.  Informacja o wynikach kontroli Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji 
Sanitarnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej. 

     9. Zatwierdzenie wyniku przetargu sprzedaŜy nieruchomości przy ul. 
Targowej w Rawie Mazowieckiej.  

     10. Podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia upowaŜnienia do załatwiania 
spraw i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zarządzania 
drogami powiatowymi. 
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     11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upowaŜnienia do załatwiania 
spraw i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zarządzania 
drogami powiatowymi. 

     12. Pismo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej w sprawie wydzierŜawienia lokalu. 

     13. Sprawy róŜne. 
     14. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1200 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 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej o przyznanie środków na 
modernizację budynku warsztatów szkolnych.  
Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na 
wykonanie projektu modernizacji budynku warsztatów szkolnych przy Zespole 
Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę 10000 zł. na opracowanie dokumentacji 
projektowej z jednoczesnym wykorzystaniem dotychczas opracowanej  
dokumentacji projektowej -  koncepcji modernizacji budynku warsztatów 
szkolnych.  Postanowił jednocześnie opracować dokumentacje w taki sposób 
aby były zaprojektowane  2 pomieszczenia oraz 3 dodatkowe na potrzeby 
warsztatów szkolnych, natomiast resztę pomieszczeń z przeznaczeniem na  
Zarząd Dróg Powiatowych.  
 
Ad. 4 WyraŜenie opinii w sprawie obniŜenia czynszu dzierŜawnego za plac 
manewrowy do nauki jazdy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej.   
Zarząd Powiatu wyraził zgodę najemcy Panu Stanisławowi Kornackiemu na 
obniŜenie czynszu w  3 miesiącach  zimowych  o 50% .Jednocześnie poprosił o 
informację z Wydziału Komunikacji o aktualnej  liczbie kursantów, oraz z 
poprzednich lat.   
 
Ad. 5 Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. 
W tym punkcie porządku obrad nastąpiło rozdanie materiałów dotyczących 
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Rawski w roku szkolnym 2012/2013. Dyskusja nad 
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w/w materiałem, oraz  przyjęcie  go nastąpi na kolejnym posiedzeniu zarządu. 
Jednocześnie Zarząd Powiatu poprosił o informację z Oddziału Oświaty, 
Kultury i Sportu jak powiat rawski wypada na tle wojewódzkim, oraz uwagi do 
powyŜszej informacji.  
 
Ad. 6 Przedstawienie wniosków o wsparcie finansowe przedsięwzięć 
kulturalnych, edukacyjnych i sportowych nieprzewidzianych w kalendarzu 
imprez na 2012 rok. 
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił 
wnioski: Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie, Muzeum Ziemi 
Rawskiej, oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej o 
wsparcie finansowe przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył powyŜsze wnioski, przeznaczając kwotę 
1000 zł. na wydanie publikacji „U nas w Boguszycach”. Rawskie Obrazki 
Regionalne autorstwa Marii Jolanty Hein i Danuty Dębskiej. KsiąŜka zawiera 12 
scenariuszy przedstawień tematycznie nawiązujących do obrzędów i zwyczajów 
ludowych oraz Ŝycia codziennego ludzi zamieszkujących Ziemię Rawską.                          
W związku z licznym udziałem uczniów szkół powiatu rawskiego w edycjach 
konkursu na „Szopkę ludową regionu rawskiego” organizowanego przez  
Muzeum Ziemi Rawskiej , Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć kwotę 500 
zł na zakup nagród. Natomiast dla najlepszych uczestników konkursu języka 
niemieckiego spośród uczniów  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej  postanowił ufundować nagrody w postaci 3 szt. ksiąŜek.  
 
Ad. 7 Wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej o wskazanie nieruchomości mogących stanowić 
zabezpieczenie poŜyczki udzielonej na restrukturyzację zobowiązań 
cywilnoprawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej.  
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się z wnioskiem o  wskazanie nieruchomości mogących 
stanowić 150% zabezpieczenie poŜyczki w wysokości 4.500.00,00 zł.  
udzielonej na restrukturyzację zobowiązań cywilnoprawnych Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Po 
przeprowadzeniu wstępnych rozmów z instytucjami finansowymi szpital 
uzyskał jedną ofertę na udzielenie poŜyczki od Firmy Magellan. Oferta zawiera  
warunki spłaty, wysokość oprocentowania, oraz formy zabezpieczenia. Szpital 
ze swej strony jest w stanie zagwarantować spłatę w/w zobowiązania 
ustanawiając cesję na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Zarząd Powiatu zaproponował zabezpieczenie majątku, który zostanie 
przekazany spółce  tj.  działki nr  307/9, 307/11 (czyli szpital) , oraz działkę nr 
314.  
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Ponadto Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć w budŜecie powiatu na 2013 
rok środki finansowe w wysokości 250.000,00 zł. na poŜyczkę dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej na pracowanie TC. 
 
Ad. 8 Informacja o wynikach kontroli Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji 
Sanitarnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 
Realizując przyjęty porządek obrad Dyrektor Latek przedstawił pismo 
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej w którym  informuje, iŜ w dniach 16-17 października 2012 roku 
odbyła się kontrola Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 
zakresu epidemiologii, wykonawstwa szczepień ochronnych i z zakresu higieny 
komunalnej. Na podstawie protokołu kontroli stwierdzono nieprawidłowości, 
oraz podano ich terminy realizacji. Po przeanalizowaniu  zaleceń pokontrolnych 
Dyrektor szpitala określi co naleŜy wykonać i jakie środki finansowe są 
potrzebne.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyŜej przedstawioną informacją.  
 
Ad. 9 Zatwierdzenie wyniku przetargu sprzedaŜy nieruchomości przy ul. 
Targowej w Rawie Mazowieckiej.  
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował, iŜ w dniu 29 października 2012 roku w 
siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej odbyły się pierwsze 
ustne nieograniczone przetargi, na sprzedaŜ 9 niezabudowanych działek 
połoŜonych przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej.  

1. działka nr 307/13 o powierzchni 0,0338 ha połoŜona w obrębie 4 miasta 
Rawa Mazowiecka przy ul. Targowej. Do przetargu przystąpiła jedna 
oferentka Pani Dorota Synowiec, która zaproponowała jedno postąpienie 
w wysokości 1% ceny wywoławczej tj. kwotę 1790,00 zł. Komisja 
przetargowa uznała powyŜszą kwotę, wobec czego nabywcą 
nieruchomości za wylicytowaną kwotę 180.147,00 zł. brutto ustalona 
została Pani Dorota Synowiec. 

2. działka nr 307/15 o powierzchni 0,0228 ha połoŜona w obrębie 4 miasta 
Rawa Mazowiecka przy ul. Targowej. Do przetargu przystąpił jeden 
oferent Pan Grzegorz, Jerzy Woźniak, który zaproponował jedno 
postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej tj. kwotę 1310,00 zł. 
Komisja przetargowa uznała powyŜszą kwotę, wobec czego nabywcą 
nieruchomości za wylicytowaną kwotę 131.960,00 zł. brutto ustalony 
został Pan Grzegorz, Jerzy Woźniak. 
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Natomiast na pozostałe 7 działek nie przystąpił Ŝaden oferent, w związku z tym 
przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki dwóch powyŜszych przetargów, oraz 
zdecydował o ponownym ogłoszeniu przetargu na 7 pozostałych działek na 
dotychczasowych warunkach.  
 
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia upowaŜnienia do załatwiania 
spraw i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zarządzania drogami 
powiatowymi. 
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił i omówił projekt 
uchwały w sprawie cofnięcia upowaŜnienia Panu Piotrowi Irla do załatwiania 
spraw i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zarządzania drogami 
powiatowymi. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 205/2012, która stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upowaŜnienia do załatwiania 
spraw i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zarządzania drogami 
powiatowymi. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę upowaŜniającą Pana Leszka Przybyła – 
Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury  do załatwienia spraw i wydawania 
decyzji administracyjnych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi. 
Uchwała nr 206/2012 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
  
Ad. 12. Pismo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej w sprawie wydzierŜawienia lokalu. 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się z pismem o wyraŜenie stanowiska Zarządu w sprawie 
bezpłatnego wydzierŜawienia pomieszczenia o powierzchni ok. 10m2 przy ul. 
Niepodległości 8,  na działalność statutową dla Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków Koło Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na bezpłatne wydzierŜawienia lokalu zgodnie z 
powyŜszym. 
 
Ad. 13 Sprawy róŜne. 
Zabierając głos w sprawach róŜnych Starosta Matysiak poinformował, iŜ w dniu 
18.11.2012 roku o godzinie 16 00 w kościele pw. NPNMP Rawie Mazowieckiej  
odbędzie się Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z Okazji  Święta Niepodległości. 
RównieŜ w sprawach róŜnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 
08.11.12 r.  na godz. 1300. 
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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 1330 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             Członek Zarządu /-/ ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu /-/ ............................................. 

 
 

 
 


