
P R O T O K Ó Ł  NR 102/2008 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 26 listopada 2008 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
Ponadto w obradach brali udział: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pan 
Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Pani Małgorzata Killman – Dyrektor 
Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu, Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Anna Ostalska – Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Pan Stefan Goryczka – Dyrektor 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Pani Urszula 
Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Wniosek Gminnej Spółki Wodnej o usunięcie drzew i krzewów                              

( kingspan), 
4. Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych o dofinansowanie zakupu samochodu 

z PFOŚiGW. 
5. Rozpatrzenie wniosków ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej na : wymiana 

instalacji grzewczej, interwencyjny remont dachu na warsztatach 
szkolnych. 

6. WyraŜenie zgody na dokonanie podziału dwóch klas zasadniczej szkoły 
zawodowej; zawody : kucharz małej gastronomii i sprzedawca. 

7. Wniosek o dodatkowe środki finansowe na 2008 rok w Powiatowej 
Bibliotece Publicznej. 

8. Przyjęcie harmonogramu pracy aptek w miesiącu grudzień i styczeń w roku 
2008 -2009. 

9. Uchwała w sprawie przeprowadzenia kontroli w SP ZOZ. 
10. Informacja o wyniku kontroli przeprowadzonej przez PFRON. 
11. Uchwała w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
12. Informacja w sprawie sprzedaŜy mieszkań przy ul. Południowej 27.  
13. Informacja w sprawie przygotowania do akcji zimowej.  
14. Przyjęcie materiałów na XXV Sesję Rady Powiatu. 
15. Sprawy róŜne. 
16. Zamknięcie posiedzenia. 
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Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godz. 900 dokonał Starosta 
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu.  
 
Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu równieŜ uwag 
nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Wniosek Gminnej Spółki Wodnej o usunięcie drzew i krzewów                              
( działka KINGSPAN). 
Realizując przyjęty porządek obrad Pani Anna Ostalska – Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawiła Zarządowi wniosek 
Gminnej Spółki Wodnej o usunięcie drzew i krzewów rosnących przy działce 
firmy „KINGSPAN”. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek.  
 
Ad. 4 Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych o dofinansowanie zakupu 
samochodu z PFOŚiGW. 
W tym punkcie Pani Dyrektor Anna Ostalska przedstawiła wniosek Zarządu 
Dróg Powiatowych o dofinansowanie zakupu samochodu w wysokości 63.000 
zł ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie zakupu samochodu.   
 
Ad. 5 Rozpatrzenie wniosków ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej na : wymiana 
instalacji grzewczej, interwencyjny remont dachu na warsztatach szkolnych. 
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
przedstawiła dwa wnioski Dyrektora ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej           
w których, Pan Dyrektor zwraca się z prośbą o sfinansowanie  wymiany 
instalacji grzewczej , oraz remontu dachu na warsztatach szkolnych.  
Zarząd zdecydował o przekazaniu kwoty 3.000 zł na remont dachu na 
warsztatach szkolnych. Natomiast co do wymiany instalacji grzewczej Zarząd 
zdecydował o przekazaniu sprawy do Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji 
i powróci do  rozpatrzenie wniosku na jednym z najbliŜszych posiedzeń 
Zarządu.  
 
Ad. 6 WyraŜenie zgody na dokonanie podziału dwóch klas zasadniczej szkoły 
zawodowej; zawody : kucharz małej gastronomii i sprzedawca. 
Dyrektor ZS – CEZiU w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z prośbą o wyraŜenie 
zgody na podział dwóch klas zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej  
się w zawodach kucharz małej gastronomii oraz sprzedawca na dwa oddziały  
ze względu na duŜą liczę uczniów. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podział od II semestru. 
RównieŜ w tym punkcie poruszona została sprawa przekształcenia warsztatów 
szkolnych w pracownię praktycznej nauki zawodu. 
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Ad. 7 Wniosek o dodatkowe środki finansowe na 2008 rok w Powiatowej 
Bibliotece Publicznej. 
Zarząd wyraził zgodę na przyznanie wnioskowanych środków w wysokości 
10.000 zł z jednoczesnym wnioskiem o przedstawienie informacji z biblioteki o 
uzyskiwanych dochodach na koniec 2008 roku.  
 
Ad. 8 Przyjęcie harmonogramu pracy aptek w miesiącu grudzień i styczeń w 
roku 2008 -2009. 
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej  
przedstawiła harmonogram dyŜurów aptek w Rawie Mazowieckiej na miesiąc 
grudzień i styczeń stanowiący załącznik nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.  
Zarząd zatwierdził przedstawione harmonogramy. 
 
Ad. 9 Uchwała w sprawie przeprowadzenia kontroli w SP ZOZ. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 147/2008 w sprawie 
przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oraz upowaŜnienia dla 
przeprowadzających kontrolę. 
Uchwała stanowi załącznik  nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 10 Informacja o wyniku kontroli przeprowadzonej przez PFRON. 
Pani Dyrektor Urszula Przerwa przekazała informację o kontroli, która odbyła 
się w dniach 20 i 21 listopada 2008 r. Kontrola dotyczyła prawidłowości 
wykorzystania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przekazanych zgodnie z umową nr 
WRR/000015/15/D/2007  z dnia 26 września 2007 r. na realizację przez 
jednostkę samorządu terytorialnego programu pn. „ Program wyrównywania 
róŜnic między regionami „ (obszar C). PowyŜsza kontrola  wykazała 
nieprawidłowości związane z nie określeniem w umowach zawartych z 
Beneficjentami sposobu zabezpieczania prawidłowości realizacji umów. 
W związku z tym Zarząd Powiatu  nie zgadza się z zarzutem zawartym w ust. 3 
lit A protokołu dotyczącym nie określenia w umowach z Beneficjentami 
sposobu zabezpieczania prawidłowości realizacji umów i wystąpił z 
wyjaśnieniami do protokołu kontroli, oraz poinformował, iŜ w celu 
wyeliminowania uchybień polegających na braku w umowach z Beneficjentami 
pełnych zapisów zobowiązań wymienionych w rozdziale VIII, ust. 3 pkt 7 oraz 
10 załącznika nr 1 do procedur Programu zostały podjęte działania zmierzające 
do zawarcia aneksów do umów z Beneficjentami. 
 
Ad. 11 Uchwała w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 146/2008 w sprawie zmian w 
budŜecie roku 2008 . 
Uchwała stanowi załącznik  nr 5 do protokołu.  
 
Ad. 12 Informacja w sprawie sprzedaŜy mieszkań przy ul. Południowej 27. 
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Pan Sekretarz Sławomir Stefaniak wspólnie  z Panem Dyrektorem Stefanem 
Goryczką przekazali informację o spotkaniu, które odbyło się z lokatorami  
mieszkań znajdujących się przy ul. Południowej 27. W spotkaniu uczestniczyło 
10 lokatorów, chęć wykupu mieszkań z bonifikatą 99% pod warunkiem wpłaty 
na fundusz remontowy  15%  wartości mieszkania zadeklarowało 8 osób, a 4 nie 
wyraziły zgody na wykup.  
Zarząd wyraził zgodę na sprzedaŜ  8 mieszkań.  
 
Ad. 13 Informacja w sprawie przygotowania do akcji zimowej.  
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji , Dróg i Transportu 
przekazała informację w sprawie przygotowania do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych w sezonie 2008/2009 :  
- na usługi sprzętowo-transportowe i dostawy materiałów technologicznych do 
zimowego  utrzymania dróg  zawarto na podstawie zamówienia publicznego  13 
szt umów, w tym na : 
- dostawy soli drogowej SD  umowa z dnia 12.11. 2008r  w ilości 450 Mg 
- dostawy piasku  umowa z dnia 20.10.2008r. w ilości 2000Mg 
   na usługi poniŜszym sprzętem -  umowy z dnia 20.10.2008r. 
-  pługo-piaskarkami   5szt    
-  pługami klinowymi 2 szt   
-  ładowarką Ostrówek  1szt do załadunku materiałów technologicznych 
-  koparko-ładowarką   JCB 3cx SITEMASSTER  1 szt do załadunku śniegu i 
zrywania naboju 
- równiarkami  2 szt 
- w  rezerwie własny pług wirnikowy. 
Zarząd Dróg  posiada  na stanie 825 Mg mieszanki soli z piaskiem  20% . 
Zgodnie z planem operacyjnym z dnia 05.11.2008r.  powołano Kierownika 
Akcji Zimowej – Ryszarda Studzińskiego, oraz słuŜby operacyjne  do pełnienia 
dyŜurów i prowadzenia akcji  zwalczania skutków zimy –  w ilości 6 osób. 
Telefon kontaktowy z Kierownikiem Akcji Zimowej : 0 600 078 332 
Telefon kontaktowy z dyŜurnymi : 0 600 078 335. 
Zarząd Powiatu przyjął powyŜszą informację.  
W tym samym punkcie Pani Dyrektor Małgorzata Killman zwróciła się do 
Zarządu o wyraŜenie zgody na uruchomienie procedury przetargowej na zakup 
dwóch fabrycznie nowych samochodów – osobowego i dostawczego 
uŜytkowego.  
Zarząd wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej.  
                                                                     
Ad. 14 Przyjęcie materiałów na XXV Sesję Rady Powiatu. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął materiały na XXV Sesję Rady Powiatu:  
a) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego, 
b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu 
Rawskiego z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie.  
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  c) przyjęcie informacji dotyczącej funkcjonowania pomocy społecznej – 
wsparcie rodzin w kryzysie, rodzin dysfunkcyjnych i niepełnosprawnych na 
terenie Powiatu Rawskiego.  

  d) ocena realizacji promocji Powiatu przez kluby i organizacje sportowe. 
Analiza stanu bazy sportowej w placówkach powiatowych oraz przyjęcie 
zamierzeń w tym zakresie . 

   e) przyjęcie informacji dotyczącej sytuacji ekonomicznej placówek 
oświatowych i oświatowo- wychowawczych.  

   f) sprawozdanie za rok 2007 z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu 
Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007 – 2013. 
Zarząd Powiatu przyjął powyŜsze materiały na XXV Sesję Rady Powiatu.  
 
Ad. 15 Sprawy róŜne.  
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu Powiatu  
na dzień 3 grudnia  2008 r. o godz. 1400. 
 
Ad. 16 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Starosta Rawski – Józef Matysiak  
o godz. 1130 dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.  
 
Sporządziła: Kinga Kacprzak 
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Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski   (-) ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta   (-) ............................................. 
 
Wacław Adamczyk  Członek Zarządu   (-) ............................................. 
 
Krzysztof Janeczek  Członek Zarządu   (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu   (-) ............................................. 


