
P R O T O K Ó Ł NR 57/2012 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 17 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: Maria CharąŜka – Przewodnicząca 
Rady, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Piotr Irla – Z-ca Dyrektora 
Wydziału Infrastruktury, 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.  WyraŜenie zgody na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 
nr 4117E przyłącza energetycznego do działki nr 16/1 obręb Komorów, 
gm. Cielądz.  

     4.  Przyjęcie projektu zmian uchwały Nr IX/67/2011 Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za 
usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie 
art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze 
powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od usunięcia.  

     5.  Rozpatrzenie wniosku o zwolnienie z obowiązku pełnienie dyŜurów 
nocnych apteki Świętego Stanisława przy ul. Reymonta 7A w Rawie 
Mazowieckiej.  

      6. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o udzielenie pomocy 
finansowej na remont i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalet 
w budynku przy ul. Niepodległości 8.  

      7. Rozpatrzenie wniosku Spółki RAWIK w sprawie wyraŜenia zgody na 
zmianę usytuowania przepompowni ścieków przy ul. Targowej w Rawie 
Mazowieckiej.  

      8.  Podjęcie uchwały w sprawie opracowania planów finansowych budŜetu 
Powiatu Rawskiego na 2012 rok.  

      9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie 2012 roku.  
      10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu 

Powiatu Rawskiego na 2012 rok.  
     11. Sprawy róŜne. 
     12. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
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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 WyraŜenie zgody na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 
nr 4117E przyłącza energetycznego do działki nr 16/1 obręb Komorów, gm. 
Cielądz.  
Materiał w tym zakresie przedstawił Pan Dyrektor Irla. 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. 4  Przyjęcie projektu zmiany Uchwały Nr IX/67/2011 Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i 
przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust. 1 lub 2 
ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów 
odstąpienia od usunięcia.  
Zarząd Powiatu zdecydował, iŜ przyjęci projektu powyŜszej uchwały nastąpi w 
II półroczu br.  
 
Ad. 5 Rozpatrzenie wniosku o zwolnienie z obowiązku pełnienie dyŜurów 
nocnych apteki Świętego Stanisława przy ul. Reymonta 7A w Rawie 
Mazowieckiej.  
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił 
wniosek Apteki Świętego Stanisława z prośbą o zwolnienie apteki z obowiązku 
pełnienia dyŜurów nocnych. Prośbę swa motywują tym, iŜ apteka jest 
usytuowana w Centrum Handlowym „Simply” czynnym w godzinach od 700 do 
2100, co uniemoŜliwia pełnienia dyŜurów.  
Zarząd Powiatu zdecydował, aby odbyło się spotkanie z Kierownikami 
wszystkich aptek w kwestii wyraŜenia zgody na wyłączenie tej apteki z 
pełnienia dyŜurów nocnych. Ponadto Zarząd  wyraził opinie,  iŜ jeśli nie ma 
warunków do  świadczenia usług to aby apteki nie zostały otwierane.  
 
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o udzielenie pomocy finansowej na 
remont i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalet w budynku przy ul. 
Niepodległości 8.  
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej zwróciła się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w 
wysokości ok. 20000 zł. z przeznaczeniem na remont i dostosowanie 
sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze budynku w 
Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę udzielają pomocy finansowej w wysokości 20000 
zł. z przeznaczeniem na remont sanitariatów.   
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Ad. 7 Rozpatrzenie wniosku Spółki RAWIK w sprawie wyraŜenia zgody na 
zmianę usytuowania przepompowni ścieków przy ul. Targowej w Rawie 
Mazowieckiej.  
Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja zwróciła się z wnioskiem o wyraŜenie 
zgody na zmianę lokalizacji podziemnej przepompowni ścieków przy ul. 
Targowej w Rawie Mazowieckiej.  Według uzgodnień z dnia 9 września 2011 
roku przepompownia miała być umiejscowiona na terenie działki 308/5 
zlokalizowanej przy ul. Targowej. Z uwagi na niezgodność z Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Rawy Mazowieckiej wystąpiła 
konieczność zmiany lokalizacji przepompowni ścieków. Spółka nadmienia, iŜ 
właściwą lokalizacja ze względu na zgodność z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego, jest działka 308/27.  
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na proponowany przez Spółkę RAWIK 
przebieg przepompowni. Ponadto zdecydował aby Wydział Geodezji wystąpił z 
pismem o uszczegółowienie  wniosku w trzech kwestiach tj.  
1). o wykonanie koncepcji połoŜenia przepompowni ścieków na aktualnej mapie 
zasadniczej,  
2). zmianę przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 4-308/5                                  
( umiejscowić w dopuszczalnym zbliŜeniu do granicy z rzeką Rylką),  
3). ponowne rozwaŜenie połoŜenia przepompowni ścieków na działce nr 4-
308/27, w związku z planowaną lokalizacją na w/w działce, zbiornika 
retencyjnego. 
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie opracowania planów finansowych budŜetu 
Powiatu Rawskiego na 2012 rok.  
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt 
uchwały w sprawie opracowania planów finansowych budŜetu Powiatu 
Rawskiego na 2012 rok.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyŜszej sprawie. Uchwała Nr 120/2012 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie 2012 roku. 
W tym punkcie Pani Skarbnik przedstawiła i omówiła projekt uchwały w 
sprawie zmian w budŜecie powiatu 2012 roku.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie 2012 roku. 
Uchwała Nr 121/2012 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu 
Powiatu Rawskiego na 2012 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu 
Powiatu Rawskiego na 2012 rok. Uchwała nr 122/2012 stanowi załącznik nr 4 
do protokołu.  
 
Ad. 11 Sprawy róŜne. 
Zabierając głos w sprawach róŜnych Starosta Matysiak poinformował o 
spotkaniu które odbyło się w  dniu 13.01.2012 r. w Warszawie z Ministrem 
Jarosławem Gowinem -  Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany 
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struktury organizacyjnej sądów powszechnych. RównieŜ w  sprawach róŜnych 
ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 23.01.2012 r. na godzinę 
900, natomiast Sesji Rady Powiatu Rawskiego na dzień 31.01.2012 r. godzina 
1100.  
 
Ad. 12 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             Członek Zarządu (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


