P R O T O K Ó Ł NR 110/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 29 stycznia 2013 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 Charążka – Przewodnicząca
Rady, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz
Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor 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. Propozycja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zwiększenia
dotacji na utrzymanie dróg powiatowych lub rozwiązania porozumienia
na zarządzanie drogami powiatowymi.
4. Zatwierdzenie harmonogramu dyżurów aptek na miesiące luty i marzec
2013 roku.
5. Przedstawienie projektu Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej
pełnomocnictwa w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie i
realizacji projektu „ Bialscy technicy na europejskim rynku pracy”.
6. Przedstawienie projektu powiatowego kalendarza imprez kulturalnych i
sportowych na 2013 rok.
7. Przedstawienie wniosków o dofinansowanie działalności: Studenckiego
koła naukowego HRM Z Uniwersytetu Łódzkiego, Orkiestry Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia
zgody na obciążenie hipoteką działek powiatowych w związku z
zaciągniętym kredytem przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
9. Ustalenie wartości służebności przesyłu na działce powiatowej przy ul.
Krakowskiej w Rawie Mazowieckiej, oraz podjęcie uchwał w sprawie
ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Mazowieckiej Spółki
Gazownictwa Sp. z o. o. w Warszawie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu 2013 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych.
12. Sprawy różne.
13. 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 również
uwag nie zgłoszono.
Ad. 3 Propozycja Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zwiększenia
dotacji na utrzymanie dróg powiatowych lub rozwiązania porozumienia na
zarządzanie drogami powiatowymi.
Pni Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła pismo
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z propozycją zwiększenia dotacji do
kwoty 300 000,00 zł. na zarządzanie drogami powiatowymi zgodnie z
zawartym porozumieniem z dnia 11 lipca 2002 roku. W przypadku
negatywnego rozpatrzenia dotacji Burmistrz informuje, iż rozwiąże
porozumienie.
Zarząd Powiatu zwrócił uwagę na fakt, że dla pełnej analizy przedstawionych w
piśmie sugestii niezbędne są dodatkowe informacje, które w rzetelny sposób
pokażą pozyskane środki na utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta.
Dlatego też zwrócił się z pismem do Burmistrza Góraja o przekazanie danych
związanych z wpływami, z podziałem na 2011 i 2012 rok, w związku z
wydanymi decyzjami za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w
obrębie miasta Rawa Mazowiecka oraz za umieszczenie w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Poprosił również o podanie jakie są
planowane na rok 2013 dochody za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego dla obowiązujących decyzji (opłata coroczna).
Natomiast w kwestii ewentualnego rozwiązania porozumienia, zaznaczył, że
może to nastąpić z chwilą zakończenia inwestycji na terenie miasta Rawa
Mazowiecka i jej uporządkowaniu – odtworzeniu nawierzchni ulic i chodników,
zgodnie z otrzymanymi pozwoleniami na budowę oraz zgłoszeniami,
związanymi z realizacją zadania pn: Modernizacja i rozbudowa systemu
odprowadzenia ścieków komunalnych - budowa i renowacja kanalizacji
sanitarnej oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja
i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – Etap II w ramach realizacji
projektu: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa
Mazowiecka- Faza I”.
W tym samym punkcie Pani Dyrektor Killman poinformowała, iż zostało
przygotowane zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Skierniewicach na postanowienie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
dotyczące przyjęcia na własność przez Powiat Rawski działki nr 133/3 o pow.
0,7381 ha pod nowo projektowaną drogę.
Ad. 4 Zatwierdzenie harmonogramu dyżurów aptek na miesiące luty i marzec
2013 roku.
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Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram dyżurów aptek na miesiące luty i
marzec 2013 roku. Harmonogram stanowi załącznik nr 2 i 3 do protokołu.
Ad. 5 Przedstawienie projektu Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej
pełnomocnictwa w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie i realizacji
projektu „ Bialscy technicy na europejskim rynku pracy”.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę udzielającą pełnomocnictwa Pani Jolancie
Popłońskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej
Rawskiej do reprezentowania Powiatu Rawskiego przy realizacji projektu
„Bialscy technicy na europejskim rynku pracy”. Uchwała Nr 231/2013 stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 6 Przedstawienie projektu powiatowego kalendarza imprez kulturalnych i
sportowych na 2013 rok.
W tym punkcie porządku obrad nastąpiło rozdanie materiałów dotyczących
powiatowego kalendarza imprez kulturalnych i sportowych prowadzonych przez
Powiat rawski na 2013 rok. Dyskusja na w/w kalendarzem, oraz jego przyjęcie
nastąpi na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
Ad. 7 Przedstawienie wniosków o dofinansowanie działalności: Studenckiego
koła naukowego HRM Z Uniwersytetu Łódzkiego, Orkiestry Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.
W związku z licznym udziałem Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie
Mazowieckiej na uroczystościach organizowanymi przez powiat rawski , Zarząd
Powiatu postanowił ufundować nagrodę rzeczową o wartości maksymalnej do
2000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup instrumentu lub umundurowania.
Następnie Studenckie Koło Naukowe Human Resources Management,
działające przy Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Ekonomiczno –
Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego zwróciło się z wnioskiem o wsparcie
finansowe w wysokości 3000,00 zł. na poczet opłacenia wyżywienia
uczestników obozu, który odbędzie się w dniach 26-28 kwietnia br.
Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył powyższy wniosek, gdyż nie było i nie
będzie zabezpieczonych w budżecie powiatu 2013 roku środków finansowych
na powyższy cel.
Ad. 8 Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia
zgody na obciążenie hipoteką działek powiatowych w związku z zaciągniętym
kredytem przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej.
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w
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sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką działek powiatowych w
związku z zaciągniętym kredytem przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
Zarząd Powiatu przyjął proponowany powyżej projekt uchwały.
Ad. 9 Ustalenie wartości służebności przesyłu na działce powiatowej przy ul.
Krakowskiej w Rawie Mazowieckiej, oraz podjęcie uchwał w sprawie
ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa
Sp. z o. o. w Warszawie.
Dyrektor Goryczka poinformował, iż z operatu szacunkowego który sporządził
rzeczoznawca majątkowy, służebność przesyłu położenia kabla gazowego na
działce powiatowej nr 1328/20 przy ul. Krakowskiej w Rawie Mazowieckiej (tj.
35mb) została oszacowana na kwotę jednorazową w wysokości 1920 zł. netto +
koszty wykonania operatu 600 zł. , co daje łączną kwotę 2961,60 zł. brutto.
Zarząd Powiatu zatwierdził kwotę oszacowaną
przez rzeczoznawcę
majątkowego i jednocześnie podjął uchwałę w sprawie ustanowienia
służebności przesyłu na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w
Warszawie. Uchwała Nr 232/2013 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Również Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 233/2013 w sprawie ustanowienia
służebności przesyłu działka nr 549/3 na rzecz Mazowieckiej Spółki
Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, która stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu 2013 roku.
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawił i omówiła projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie 2013 roku.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 229/2013, która stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu
Powiatu Rawskiego na 2013 rok. Uchwała Nr 230/2013 stanowi załącznik nr 8
do protokołu.
Ad. 12 Sprawy różne.
W sprawach różnych Przewodnicząca Rady przedłożyła Zarządowi Powiatu
plan pracy Rady Powiatu Rawskiego na 2013 rok. Również w sprawach różnych
ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 05.02.13 r. na godz. 1400.
Ad.13 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1500 zamknięcia posiedzenia
Zarządu Powiatu.
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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

.............................................
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