
P R O T O K Ó Ł NR 58/2012 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 23 stycznia 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: Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu,  Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Piotr Irla – Z-ca Dyrektora 
Wydziału Infrastruktury, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej, Urszula Przerwa – Kierownik Wydziału Zdrowia i Spraw 
Obywatelskich, Halina Bartkowicz – BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

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

     3.  Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Statucie 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  

     4.  Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia 
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, odroczenia 
terminu płatności, rozłoŜenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty 
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.  

     5.  Przedstawienie aktualnej sytuacji prawnej w sprawie przekształcenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  

      6. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 
szkołach prowadzonych przez powiat w roku 2011.  

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

      8.  Przedstawienie projektu Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i 
Sportowych na 2012 rok.  

      9. Zatwierdzenie harmonogramu dyŜurów aptek na miesiące luty i marzec 
2012 roku.  

      10. Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na dokumentację 
termomodernizacji Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.  

      11. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie 
powiatu.  

      12. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

      13. Przedstawienie wniosków w sprawie najmu lokalu przy ul. Kościuszki 5 
w Rawie Mazowieckiej. 

      14. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia zgody 
na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej połoŜonej w 
Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej.  
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      15. Przyjęcie porządku XIII Sesji Rady Powiatu.  
      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 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Statucie 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  
Pani Halina Bartkowicz – BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w 
Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt Uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego.  
 
Ad. 4  Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia 
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, odroczenia terminu 
płatności, rozłoŜenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej.  
Pani Dyrektor BłaŜejewska przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w 
sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub części, odroczenia 
terminu płatności, rozłoŜenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za 
pobyt dziecka w pieczy zastępczej.  
W tym samym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie powiatu 
rawskiego do programu pn. „ Program wyrównywania róŜnic między regionami 
II” w roku 2012.  
 
Ad. 5 Przedstawienie aktualnej sytuacji prawnej w sprawie przekształcenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  
Pani Urszula Przerwa – Kierownik Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich 
rozdała Członkom Zarządu materiały dotyczące przekształcenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej tj. wzór aktu 
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz 
harmonogram działań związanych  z przekształceniem SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. 
Po wstępnej analizie Zarząd Powiatu postanowił dokonać korekty  w 
harmonogramie tak aby z dniem 1 października br. rozpoczęła działalność 
Spółka z o. o. powstała z przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.    
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Ad. 6 Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez powiat w roku 2011.  
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił 
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez powiat rawski w roku 2011. Sprawozdanie to będzie stanowić materiał na 
najbliŜszą Sesję Rady Powiatu Rawskiego.  
Ponadto Starosta Matysiak polecił przygotowanie informacji dotyczącej ilu 
pracuje w szkołach nauczycieli emerytów, oraz nauczycieli mianowanych i 
dyplomowanych.  
 
Ad. 7 Przedstawienie informacji Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w 
Rawie Mazowieckiej o wynajmie pomieszczeń szkoły.  
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej poinformował o 
wynajęciu sali gimnastycznej, siłowni i szatni znajdujących się w budynku 
szkoły dla celów prowadzenia zajęć sportowych. Najemca Pan Jarosław Karaś 
reprezentuje Rawski Klub Sportowy „Mazovia” z Rawy Mazowieckiej. Okres 
wynajmu od 16.01.br. do dnia 29.02.br. 4 dni w tygodniu w godzinach od 1600 – 
1900. Najemca zobowiązuje się zapłacić kwotę 30 zł za godzinę korzystania z 
sali gimnastycznej oraz 40 zł za godzinę korzystania z siłowni. Wynajem sali 
nie koliduje z harmonogramem pracy szkoły.  
Zarząd Powiatu zapoznał się przedstawioną informacją.  
 
Ad. 8 Przedstawienie projektu Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i 
Sportowych na 2012 rok.  
W tym punkcie porządku obrad nastąpiło rozdanie materiałów dotyczących 
kalendarza imprez kulturalnych i sportowych prowadzonych przez Powiat 
rawski na 2012 rok. Dyskusja na w/w kalendarzem, oraz jego przyjęcie nastąpi 
na kolejnym posiedzeniu Zarządu.  
 
Ad. 9 Zatwierdzenie harmonogramu dyŜurów aptek na miesiące luty i marzec 
2012 roku.  
Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram dyŜurów pracy aptek na miesiące luty 
i marzec br., które stanowią załącznik nr 2 i 3 do protokołu.  
 
Ad. 10 Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na dokumentację 
termomodernizacji Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 
Pan Piotr Irla – Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury zwrócił się z wnioskiem 
do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych na przygotowanie 
dokumentacji kompleksowej termomodernizacji Szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej, a w pierwszym rzędzie,  środków finansowych w wysokości 
22140 zł brutto z przeznaczeniem na opracowanie audytów energetycznych.  
Audyt energetyczny (5 części: budynek główny, budynek pulmonologii, 
budynek administracyjny, źródło ciepła, sieć ciepłownicza) byłby materiałem 
wyjściowym do projektowania kompleksowej termomodernizacji szpitala, która 
obejmowałaby termomodernizację trzech największych budynków szpitalnych, 
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źródło ciepła oraz wymianę wewnętrznej sieci ciepłownicze łączącej obiekty 
szpitalne. Audyt uwzględniał będzie wymianę systemu grzewczego, docieplenie 
ścian zewnętrznych i stropów nad ostatnią kondygnacją, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej. W audycie źródła ciepła zostanie rozpatrzona alternatywa 
modernizacji istniejącego źródła opalanego węglem na nowoczesna kotłownię 
gazową lub zastąpienie tego źródła zasilaniem w ciepło przez lokalny Zakład 
Energetyki Cieplnej. W audycie sieci ciepłowniczych zostania rozpatrzona 
zamiana istniejącej sieci na nową, wg starych tras lub nowych w zaleŜności od 
źródła zasilania w ciepło obiektów szpitala. Posiadanie audytu energetycznego 
oraz sporządzona na jego podstawie dokumentacja projektowa są podstawą do 
ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe na termomodernizację. 
W chwili obecnej moŜliwe jest finansowanie takiego zadania z Programu 
Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej pn. „Racjonalizacja zuŜycia energii w budynkach uŜyteczności 
publicznej oraz zasobach komunalnych naleŜących do jednostek samorządu 
terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery”.  
Łączna kwota wsparcia moŜe wynieść nawet do 95% kwalifikowalnych kosztów 
całkowitych zadania, w tym do 50% dotacji i do 45% niskooprocentowanej, 
nieumarzalnej poŜyczki.  
Wysokość moŜliwego dofinansowania jest uzaleŜniona od dokonanej przez 
Fundusz oceny planowanego efektu ekologicznego i rzeczowego zadania. 
Koszty kwalifikowane stanowić będą: koszty zakupu oraz montaŜu nowych 
instalacji i urządzeń (wyposaŜenie kotłowni), koszty zakupu materiałów 
związanych z realizacją prac termomodernizacyjnych (np.: okna, drzwi 
zewnętrzne, styropian, wełna mineralna, papa termozgrzewalna; koszty robót 
budowlano-montaŜowych związanych z termomodernizacją obiektów 
budowlanych, rozbudową lub modernizacją sieci ciepłowniczej, gazowej oraz 
tym podobnych z uwzględnieniem prac ziemnych niezbędnych do połoŜenia 
ww. sieci (wykop, zasypanie, zagęszczenie); koszty wykonania i modernizacji 
wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.; koszty instalacji sieci ciepłowniczych i 
gazowych międzyobiektowych.  
Koszty niekwalifikowane (wyłącznie udział własny) stanowić będą: koszty 
związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, koszty wynagrodzeń 
projektantów i audytorów, nadzorów, obsługi geodezyjnej; koszty związane z 
opracowaniem instrukcji dotyczących eksploatacji, rozruchu maszyn i urządzeń, 
doradztwa inwestycyjnego; koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego; koszty 
robót towarzyszących inwestycji (np.: instalacja odgromowa, elektryczna, 
obróbki blacharskie, remont i przebudowa kominów i innych elementów 
konstrukcyjnych, opaski wokół budynku, remont schodów i balkonów); koszty 
rozruchu technologicznego instalacji i urządzeń; koszty odtworzenia 
podbudowy i nawierzchni jezdni, chodników i placów w szerokości wykopu; 
koszty odtworzenia infrastruktury technicznej w pasie prowadzonych robót.  
Po zapoznaniu się z informacją Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie 
audytów energetycznych i przeznaczył na ten cel wnioskowane 22140 zł.  
Ponadto Zarząd upowaŜnił Pana Piotra Irla do wystąpienia z pismem do ZEC i 
PGNiG o wydanie warunków przyłączenia szpitala do miejskiej sieci 
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ciepłowniczej oraz do sieci gazowej. Decyzja o wyborze źródła ciepła zapadnie 
po otrzymaniu warunków przyłączenia. 
 
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 powiatu.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 12  Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2012 – 2024. 
 
Ad. 13 Przedstawienie wniosku w sprawie najmu lokalu przy ul. Kościuszki 5 w 
Rawie Mazowieckiej. 
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił wniosek Rady 
Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej Województwa Łódzkiego. 
Rada Wojewódzka Sojuszu Lewicy Demokratycznej Województwa Łódzkiego 
zrzeka się części najmowanego lokalu połoŜonego przy ul. Kościuszki 5 w 
Rawie Mazowieckiej (jednego pomieszczenia) na rzecz Posła na Sejm Pana 
Dariusza Jońskiego. W pomieszczeniu tym zostanie otwarta filia biura 
poselskiego. Natomiast kolejny wniosek  dotyczył wyraŜenia zgody przez 
Zarząd Powiatu  na najem lokalu z którego zrzekła się Rada Wojewódzka 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej Województwa Łódzkiego.    
Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyŜszym.  
 
Ad. 14 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia zgody 
na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej połoŜonej w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Katowickiej.   
Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia 
zgody na zawieszenie współwłasności nieruchomości gruntowej połoŜonej w 
Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej.   
 
Ad. 15 Przyjęcie porządku XIII Sesji Rady Powiatu.  
Zarząd Powiatu przyjął porządek XIII Sesji Rady Powiatu Rawskiego, która 
odbędzie się 31 stycznia br.:  
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu,  
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,  
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, 
- podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia 
w całości lub części, odroczenia terminu płatności, rozłoŜenia na raty lub 
odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,  
 - podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawieszenie współwłasności 
nieruchomości gruntowej, 
- przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2012 rok, 
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- przyjęcie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok,  
- przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez powiat w 2011 roku.  
- przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku za 2011 rok.  
 
Ad. 16 Sprawy róŜne. 
W  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
31.01.2012 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 1100 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 (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 


