
P R O T O K Ó Ł NR 113/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 31 stycznia 2017 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach udział brali: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego, Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Pani Bozena 
Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej, Pani 
Anna Solecka – Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej ,  Pan Andrzej Latek 
– Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej, Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, 
Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska , Architektury i Budownictwa, 
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami.                      

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Pan Józef Matysiak. 
 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywizacja osób 
młodych pozostających bez pracy w powiecie rawskim (III)".   
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób  
po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawskim (III)”. 
4. Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przebudowę 
drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy  
- Lesiew, dofinansowanej z programu PROW 2014-2020.  
5. Wyrażenie zgody  na przygotowanie postępowania do 30 tys. EURO  
na dostawę: emulsji asfaltowej, grysów bazaltowych i masy na zimno. 
6. Uzgodnienie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Biała 
Rawska – fragmenty obszarów wsi : Nowy Chodnów i Narty. 
7. Informacja pokontrolna zadania publicznego pod nazwą „Podejmowanie 
działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej” przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”. 
8. Podjęcie decyzji w sprawie uczestnictwa w programie „Program 
wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r. (finansowany  
ze środków PFRON). 
9. Przyjęcie informacji o średnich wynagrodzeniach nauczycieli za rok 2016  
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat. 
10. Udzielenie pełnomocnictwa w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie  
w programie Erasmus + dla: ZS CEZiU (2), ZSP im. Reymonta, ZSO w Rawie 
Mazowieckiej i ZSP w Białej Rawskiej. 
11. Rozpatrzenie wniosku  dyrektora ZSP im. Reymonta o sfinansowanie 
wymiany reduktora gazu w kotłowni szkolnej. 



12. Podjęcie decyzji w sprawie zakupu mat i środków dezynfekcyjnych  
w związku z zagrożeniem wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt. 
13. Zapoznanie się z się informacją z kontroli NFZ przeprowadzonej w AMG 
Centrum Medyczne Sp. z o.o. szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 
14. Rozpatrzenie wniosku o umorzenie odsetek od należności pieniężnych  
z tytułu czynszu mieszkaniowego, należnych SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.  
15. Zapoznanie się z Powiatowym Kalendarzem Imprez Kulturalnych   
i Sportowych na 2017 rok. 
16. Zatwierdzenie wyniku postępowania ofertowego na wykonanie operatu 
szacunkowego  ustalającego wartość odszkodowania za wywłaszczoną część 
nieruchomości poł. w Rawie Mazowieckiej (obręb nr 2, dz. nr 229/7 i 229/8),  
w związku z decyzją Burmistrza Rawy Mazowieckiej z 28.09.2016 r.  
zatwierdzającą podział nieruchomości, na podstawie której w/w działki przeszły 
z mocy prawa na własność Gminy Miasto Rawa Mazowiecka. 
17. Zatwierdzenie wyniku postępowania ofertowego w sprawie wyboru 
wykonawcy w zakresie ”pomocy technicznej dla programów obsługujących 
Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, bazy EGiB, BDOT 500, 
GESUT, wsparcie techniczne w użytkowaniu i rozwoju systemów 
informatycznych, warunki świadczenia usług powdrożeniowych”. 
18. Rozpatrzenie wniosku o nabycie części nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej (dz. nr 308/27).  
19. Zapoznanie się z możliwością podziału nieruchomości Skarbu Państwa, 
będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Rawskiego, położonej w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Krakowskiej (obręb 4, dz. nr 1328/20) oraz rozpatrzenie  
wniosek PHU TACH-WAG Tadeusz Dobrowolski o nabycie prawa 
użytkowania wieczystego do w/w działki.  
20. Wyrażenie zgody na wycięcie czterech drzew na działce powiatowej przy ul. 
Niepodległości 8  (Przychodnia Zdrowia w Rawie Mazowieckiej). 
21. Podjęcie uchwał: w sprawie zmiany budżetu i w sprawie zmiany planów 
finansowych. 
22. Sprawy różne. 
23. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1100 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad.2 Jak poinformowała dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Pani Bożena 
Woźniak, projekt ("Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  
w powiecie rawskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020,  Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 
1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 
pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2) dotyczył będzie 
aktywizacji osób młodych (do 29 roku życia) pozostających bez pracy; środki 
finansowe to 1.270.000,00 zł, projekt obejmie 120 osób (100 osób - staże 
sześciomiesięczne, 20 osób - środki na podjęcie działalności gospodarczej). 



Zarząd Powiatu Rawskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
rawskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020,  Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy. 

 
Ad.3 Kolejny projekt („Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez 
pracy w powiecie rawskim (III)” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII 
Zatrudnienie, Działania VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. 
roku życia przez powiatowe urzędy pracy) dotyczy osób po 29 roku życia, 
środki finansowe to 787.000.00 zł, obejmie on 55 osób bezrobotnych (30 staży 
sześciomiesięcznych, 25 osób – środki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. 

Zarząd Powiatu Rawskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w 
powiecie rawskim (III)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, 
Działania VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez 
powiatowe urzędy pracy. 
 
Ad.4 Założenia dotyczące przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 4306E 
(Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy – Lesiew omówiła pani 
Małgorzata Killman – dyrektor Wydziału Infrastruktury: szacunkowa wartość 
robót według kosztorysu inwestorskiego to 1.475.749,44 zł, przebudowa 
dofinansowana będzie z programu PROW 2014-20. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego 
na przebudowę drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku 
Sierzchowy – Lesiew. 
 
Ad.5 Zarząd Powiatu Rawskiego wyraził zgodę na przygotowanie postępowania 
do 30 tys. EURO na dostawę: emulsji asfaltowej, grysów bazaltowych, masy na 
zimno. 
 
Ad.6 Projektowane zmiany w planie zagospodarowania gminy Biała Rawska 
omówił dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa Starostwa 
Powiatowego – Pan Piotr Irla. 

Zarząd Powiatu Rawskiego uzgodnił przedmiotowe zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego  gminy Biała Rawska – fragmenty obszarów 
wsi : Nowy Chodnów i Narty. 
 
Ad.7 Informację z realizacji zadania publicznego („Podejmowanie działań 
mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej” realizowane przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów 
Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”)  przedstawił Sekretarz Powiatu  
– Pan Sławomir Stefaniak. 
  Zarząd Powiatu przyjął informację bez uwag. 



 
Ad.8 Jak poinformował Sekretarz Powiatu – Pan Sławomir Stefaniak, jest 
wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej  
o możliwość uczestnictwa w programie finansowanym przez PFRON  
- „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Program obejmuje 
m.in.: pomoc w likwidacji barier architektonicznych, tworzenie spółdzielni 
socjalnych, likwidację barier transportowych, aktywizację zawodową osób 
niepełnosprawnych. 
 Zarząd Powiatu Rawskiego wyraził zgodę na uczestnictwo w programie 
„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r. (finansowany  
ze środków PFRON). 
 
Ad.9 Informację o średnich wynagrodzeniach nauczycieli za rok 2016  
w szkołach i placówkach oświatowych przedstawił Pan Andrzej Latek  
– dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. 

Zarząd Powiatu przyjął informację bez uwag. 
 
Ad.10 Zarząd Powiatu Rawskiego udzielił pełnomocnictwa dyrektorom 
poszczególnych placówek oświatowych (ZS CEZiU (2), ZSP im. Reymonta, 
ZSO w Rawie Mazowieckiej i ZSP w Białej Rawskiej) do złożenia wniosków  
o dofinansowanie w programie Erasmus +. 
 
Ad.11 Zarząd Powiatu Rawskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora 
ZSP im. Reymonta o sfinansowanie wymiany reduktora gazu w kotłowni 
szkolnej (koszt to 5300 zł). 
 
Ad.12 Jak poinformował pan Dyrektor Andrzej Latek konieczność zakupu 
wynika z koniczności zaopatrzenia się w środki zabezpieczające przed 
rozprzestrzenianiem się wirusa ptasiej grypy i ASF. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie zakupu mat i środków 
dezynfekcyjnych w związku z zagrożeniem wystąpienia powyższych chorób 
(koszt 3500 zł, z rezerwy na zarządzanie kryzysowe). 
 
Ad.13 Jak poinformował dyrektor WPS Andrzej Latek, tematem kontroli  
w ubiegłym roku była realizacja umowy zawartej przez AMG Centrum 
Medyczne z NFZ w zakresie: chirurgia ogólna, hospitalizacja na rok 2016, 
leczenie szpitalne (okres objęty kontrolą: 18 sierpnia 2016 roku do 7 
października 2016 roku). Kontrola dotyczyła głównie zasobów kadrowych  
w Szpitalu Św. Ducha m.in. oceny zasobów lekarskich – stan rzeczywisty a stan 
zgłoszony do umowy z NFZ. 

Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informacją. 
 
Ad.14 Wniosek o umorzenie dotyczy umorzenia odsetek od czynszu 
mieszkalnego mieszkanki budynku Ośrodka Zdrowia w Kurzeszynie (który 
kiedyś zarządzany był przez SPZOZ). Zarząd Powiatu zobowiązał dyrektora 
Andrzeja Latka do ustalenia dodatkowych informacji dotyczących źródeł 



utrzymania osoby ubiegającej się o umorzenie, jaki i zbadanie pod katem 
prawnym sprawy umorzenie odsetek. 
 
Ad.15 Powiatowy Kalendarz Imprez Kulturalnych  i Sportowych na 2017 rok, 
został przedstawiony członkom Zarządu; ewentualne uwagi zostaną rozpatrzone 
na kolejnym z posiedzeń. 
 
Ad.16 Informację przedstawił pan Stefan Goryczka – dyrektor Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. W wyniku postępowania 
ofertowego operat wyceny nieruchomości zostanie wykonany za kwotę 738 zł. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wynik przedmiotowego postepowania 
ofertowego. 
 
Ad.17 Jak poinformował dyrektor Stefan Goryczka wystąpiono do trzech 
podmiotów w sprawie wyboru wykonawcy w zakresie ”pomocy technicznej dla 
programów obsługujących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, 
bazy EGiB, BDOT 500, GESUT, wsparcie techniczne w użytkowaniu i rozwoju 
systemów informatycznych, warunki świadczenia usług powdrożeniowych”. 
W wyniku postepowania wybrano ofertę za kwotę brutto miesięcznie 2952 zł. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wynik przedmiotowego postepowania 
ofertowego. 
 
Ad.18 Jak poinformował pan dyrektor Stefan Goryczka (GKiGN) wpłynął 
wniosek pana Artura Dudka o nabycie części przedmiotowej nieruchomości 
działki przy ul. Targowej (dz. nr 308/27). Nabywca zainteresowany jest 
nabyciem części przedmiotowej nieruchomości o powierzchni 0,5 ha; jeżeli 
będzie wstępna zgoda zarządu, nabywca dostarczy koncepcję zagospodarowania 
terenu. Zarząd wyraził wstępną zgodę, a po przedstawieniu koncepcji przez 
nabywcę, zarząd będzie podejmował dalsze decyzje w sprawie ewentualnego 
wydzielenie i zbycia części nieruchomości. 
 
Ad.19 Według informacji Pana Dyrektora Goryczki brak jest możliwości 
podziału nieruchomości Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym 
Powiatu Rawskiego, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Krakowskiej 
(obręb 4, dz. nr 1328/20), gdyż według planu zagospodarowania Miasta Rawa 
Mazowiecka w tym terenie można wydzielać nieruchomości o powierzchni   
1 tys. m kw. A całą działka ma 560 m kw. powierzchni. Natomiast w miedzy 
czasie wpłynął  wniosek  PHU TACH-WAG Tadeusz Dobrowolski o nabycie 
prawa użytkowania wieczystego do całej w/w działki.  
Zarząd Powiatu podjął decyzje o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż prawa 
użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości – w przetargu 
ograniczonym do właścicieli sąsiednich nieruchomości. 
 
Ad.20 Zarząd Powiatu Rawskiego wyraził zgodę na wycięcie czterech drzew na 
działce powiatowej przy ul. Niepodległości 8  (Przychodnia Zdrowia w Rawie 
Mazowieckiej). 



 
 
 
  
 
Ad.21 Zarząd Powiatu Rawskiego podjął uchwały w sprawie zmiany planów 
finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2017 rok (uchwały Zarządu  nr 
275, 277 i 281) i w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok (uchwały Zarządu nr 
276 i 280). 
 
Ad.22  Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono wstępnie termin kolejnego posiedzenia Zarządu 
na dzień 07.02.2017 roku (wtorek) na godz. 1200.  
 
Ad.23 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1300 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu. 
 
W załączeniu: 

      - załączniki i projekty uchwał wymienione w treści protokołu.  
 
Sporządził: Tomasz Góraj 

 

Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta  ............................................. 
 
Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 
 
 
 
 
 


	Zarząd Powiatu:

