
P R O T O K Ó Ł NR 74/2012 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 18 maja 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,  Małgorzata Killman – Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej, Daniel Aptapski – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Halina Bartkowicz – 
BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józefa Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

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

     3. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia 
zgody na wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na niezbędna wymianę zuŜytego wyposaŜenia 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej lub jego 
doposaŜenie.  

     4.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do celów 
wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji 
zadania dotyczącego działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji 
dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej.  

     5.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia słuŜebności przesyłu na rzecz 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren, Rejon Energetyczny 
śyrardów przez działkę nr 134 połoŜoną w obrębie 8 miasta Rawa 
Mazowiecka . 

     6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany kategorii drogi 
powiatowej nr 1661W Zaborówek – Gośniewice. 

     7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia słuŜebności przesyłu na rzecz 
Windoprojekt Sp. z o. o. S.K.A 00-549 Warszawa, ul. Piękna 24/26A/1 
przez działkę nr 48 połoŜonej w obrębie Annosław, gmina Regnów. 

     8. WyraŜenie wstępnej zgody na umieszczenie wodociągu na działce 3-21 w 
Rawie Mazowieckiej realizowanego w ramach projektu:                                        
”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa 
Mazowiecka –Faza I” przez Rawskie Wodociągi i Kanalizację. 

     9. Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego na budowę 
wewnętrznej instalacji gazowej w Domu Dziecka.  

    10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
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    11. Zaproponowanie Przewodniczącego i członków do składu Komisji 
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP 
ZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

    12. Omówienie propozycji wyposaŜenia Spółki powstałej w wyniku 
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej w majątek będący w posiadaniu Powiatu 
Rawskiego.  

    13.   Informacja o piśmie firmy Sanwil Holding S.A. 
    14. Rozpatrzenie uzupełnionego wniosku Dyrektora  Samodzielnego 

Publicznego   Zakładu  Opieki Zdrowotnej o wyraŜenie zgody na 
dzierŜawę terenów przy ul. Warszawskiej z przeznaczeniem na parking 
samochodowy.  

    15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cielądzu o 
przyjęcie honorowego patronatu i ufundowanie nagród dla uczestników 
I powiatowego dziecięcego festiwalu piosenki w Cielądzu.  

    16.    Sprawy róŜne. 
    17.    Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 900 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   Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia 
zgody na wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zuŜytego wyposaŜenia Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej lub jego doposaŜenie.  
Pani Halina Bartkowicz - BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej przedstawiła i omówiła projekt 
uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia zgody na wykorzystanie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędna 
wymianę zuŜytego wyposaŜenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie 
Mazowieckiej lub jego doposaŜenie. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do celów 
wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji 
zadania dotyczącego działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i 
młodzieŜy niepełnosprawnej.  
W tym punkcie Dyrektor Bartkowicz – BłaŜejewska omówiła projekt uchwały w 
sprawie powołania komisji konkursowej do celów wyboru najkorzystniejszej 
oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania dotyczącego działań 
mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnej.  
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Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyŜszej sprawie. Uchwała Nr 153/2012 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 5  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia słuŜebności przesyłu na rzecz 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren, Rejon Energetyczny śyrardów 
przez działkę nr 134 połoŜoną w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyŜszej sprawie. Uchwała Nr 150/2012 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.   
 
Ad. 6  Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany kategorii drogi 
powiatowej nr 1661W Zaborówek – Gośniewice. 
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury omówiła projekt 
uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany kategorii drogi powiatowej nr 1661W 
Zaborówek – Gośniewice. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował pozbawienie kategorii powiatowej, 
drogi publicznej nr 1661W Zaborówek – Gośniewice przebiegającej przez teren 
Powiatu Grójeckiego. Uchwała Nr 151/2012 stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu.  
 
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia słuŜebności przesyłu na rzecz 
Windprojekt Sp. z o. o. S.K.A 00-549 Warszawa, ul. Piękna 24/26A/1 przez 
działkę nr 48 połoŜonej w obrębie Annosław, gmina Regnów. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na obciąŜenie 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego oznaczonej w 
ewidencji gruntów i budynków, jako działka o numerze 48, połoŜona w obrębie 
Annosław, gmina Regnów, słuŜebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy 
Windprojekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, 00-549 
Warszawa, ul. Piękna 24/26A/1. Ustanowienie słuŜebności nastąpi za 
jednorazowym wynagrodzeniem, określonym w protokole uzgodnień. Uchwała 
Nr 152/2012 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Ad.8 WyraŜenie wstępnej zgody na umieszczenie wodociągu na działce 3-21 w 
Rawie Mazowieckiej realizowanego w ramach projektu : ”Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka –Faza I” przez 
Rawskie Wodociągi i Kanalizację. 
Zarząd Powiatu zdecydował, iŜ najpierw naleŜy uzgodnić warunki finansowe 
oraz długość na jakiej umieszczony ma być wodociąg, a następnie po 
uzgodnieniu tych kwestii Zarząd wyda wstępną zgodę. 
 
Ad. 9 Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego na budowę 
wewnętrznej instalacji gazowej w Domu Dziecka.  
W tym punkcie pani Dyrektor Killman przedstawiła informacje z wyników 
przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 14 tyś. Euro na budowę 
wewnętrznej instalacji gazowej w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. 
Zamawiający wymagał złoŜenia ofert w dwóch wariantach tj. Wariant I – palnik 
olejowo-gazowy, Wariant II – palnik gazowy. Wpłynęły 3 oferty. Wybrano 
ofertę nr 2 (w wariancie II tj. palnik gazowy) Firmy THERMAL s.c.                           
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T. Gorzewski,  M. Maliński 96-200 Mazowiecka , ul. Reymonta 8a w cenie 
ofertowej 26914, 59 zł. brutto za wykonanie zamówienia. Oferta uzyskała 
najwyŜszą ilość punktów jest najkorzystniejsza oraz spełnia warunki i 
wymagania zawarte w SIWZ.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki powyŜszego postępowania. 
 
Ad. 10 Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił i 
omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Sprawozdanie finansowe za rok 2011 
zamyka się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 
6.750.772,13 zł. i wynikiem finansowym ze stratą w kwocie 901.894,34 zł. 
Strata w kwocie 500.000,00 zł. zostanie pokryta ze środków własnych Powiatu 
Rawskiego, natomiast strata w kwocie 401.894,34 zł. zostanie pokryta z 
przyszłych przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 11 Zaproponowanie Przewodniczącego i członków do składu Komisji 
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w 
Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu zaproponował jako Przewodniczącego Komisji Pana Mariana 
Krzyczkowskiego, oraz Członków Komisji Pana Witolda Szymańskiego i 
Jarosława Kobierskiego. 
 
Ad. 12 Omówienie propozycji wyposaŜenia Spółki powstałej w wyniku 
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej w majątek będący w posiadaniu Powiatu Rawskiego. 
Zarząd Powiatu nie podjął ostatecznej decyzji w powyŜszej kwestii.  
 
Ad. 13 Informacja o piśmie firmy Sanwil Holding S.A 
Starosta Matysiak poinformował, iŜ wpłynęło pismo firmy Sanwil Holding S.A, 
w który firma wyraŜa zainteresowanie przekształcenia Szpitala Św. Ducha w 
Rawie Mazowieckiej.  
W tym samym punkcie p.o. Dyrektor Aptapski poinformował o propozycji 
wypowiedzeń zmieniających dla pielęgniarek i połoŜnych z 1 etatu do 0,5 
wysokości etatu dla 74 osób.  
 
Ad. 14 Rozpatrzenie uzupełnionego wniosku Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego   Zakładu  Opieki Zdrowotnej o wyraŜenie zgody na dzierŜawę 
terenów przy ul. Warszawskiej z przeznaczeniem na parking samochodowy. 
Zarząd Powiatu zdecydował w związku z tym, iŜ  Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej nie ma umocowania 
prawnego w zakresie wszczęcia procedury przetargowej na dzierŜawę terenów 
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przy ul. Warszawskiej, to rozwaŜy moŜliwość ogłoszenia przetargu przez 
Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego.   
 
Ad. 15 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cielądzu o 
przyjęcie honorowego patronatu i ufundowanie nagród dla uczestników I 
powiatowego dziecięcego festiwalu piosenki w Cielądzu.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup nagród do wysokości 800 zł, natomiast  
Pan Starosta Matysiak przyjął honorowy patronat nad I Festiwalem piosenki w 
Cielądzu.  
 
Ad. 16 Sprawy róŜne. 
W  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
31.05.2012 r. na godzinę 1300.  
 
Ad. 17 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak  dokonał o godzinie 1130 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 /-/  ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


