
P R O T O K Ó Ł NR 104/2008 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 9 grudnia 2008 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
Ponadto w obradach brali udział: Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pani Małgorzata Killman- Dyrektor 
Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu ; Stefan Goryczka- Dyrektor 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Pan Piotr Irla - 
Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji, 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. Zatwierdzenie wyniku przeprowadzonych przetargów. 
4. Rozpatrzenie wniosków ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej w sprawie 

wymiany instalacji grzewczej i remontu dachu na warsztatach szkolnych. 
5. Przedstawienie propozycji przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej przy 

ulicy Targowej. 
6. Zajęcie stanowiska w sprawie wygaszenia zarządu działek będących 

w uŜytkowaniu SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
7. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego sprzedaŜy mieszkania 

w Sierzchowach. 
8. Informacja o kwocie zobowiązań wobec SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej 

wobec ZUS. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku 2008 . 
10. Sprawy róŜne. 
11. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 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 dzisiejszego Zarządu 
równieŜ uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Realizując przyjęty porządek obrad, Pani Małgorzata Killman- Dyrektor 
Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu poinformowała, iŜ zostało 
przeprowadzone postępowanie przetargowe na zakup dwóch fabrycznie nowych 
samochodów: osobowego i dostawczego. 
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Wpłynęła tylko jedna oferta Firmy Bilex z Łodzi  obejmująca dwa pojazdy 
marki Fiat na łączną kwotę 148 700,2 zł. brutto.  
Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził wyniki przeprowadzonego 
przetargów. 

Następnie Pani Małgorzata Killman zwróciła uwagę na potrzebę 
oznakowania samochodów oraz potrzebę zakupu z zaoszczędzonych 
w przetargu  funduszy kompletu opon zimowych. 
Czynności te uzyskały akceptację Zarządu Powiatu. 
Będąc przy głosie mówczyni poinformowała takŜe, iŜ na dzień dzisiejszy dwa 
wnioski powiatu znalazły się na wstępnej liście wniosków drogowych w ramach 
Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych tzw. “schetynówek”. 
Na dwunastym miejscu znalazł się wniosek na  przebudowę drogi Biała 
Rawska- Nowe Miasto, a na dwudziestym drugim  wniosek na drogę Pukinin- 
Mogielnica. 
 
Ad. 4 W kolejnym punkcie Pan Piotr Irla przedstawił wnioski ZS-CEZiU 
w Rawie Mazowieckiej, w sprawie wymiany instalacji grzewczej oraz remontu 
dachu na warsztatach szkolnych. Pan Irla oświadczył ,Ŝe instalacja centralnego 
ogrzewania wymaga wymiany, jednakŜe nie kwalifikuje się na dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. JeŜeli zapadnie decyzja 
o  przeprowadzeniu remontu instalacji grzewczej to tylko w oparciu o środki 
własne powiatu. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi od sporządzenia 
dokumentacji projektowej, szacunkowy koszt dokumentacji to kwota ok. 
8 000 tys. złotych. 
Zabierając głos Starosta Rawski poprosił Pana Piotra Irlę o przedstawienie 
wysokości kosztów remontu dachu. 
Pan Irla poinformował, iŜ wraz z dociepleniem i pokryciem dachu koszt ten 
wynosić będzie ok. 167 000 tys. zł. Wymiana okien to 20 000 tys. zł. i obróbki 
dekarskie ok. 30 000 tys. zł. Razem kwota brutto -  290.000 tys. złotych. 
Zarząd zlecił opracowanie stosownej dokumentacji projektowej. 
Następnie przystąpiono do rozpatrzenia prośby Dyrektora ZS.-CEZiU 
o sfinansowanie wymiany nawierzchni chodników od strony warsztatów. 
W wyniku dyskusji Członkowie Zarządu zgodnie uznali, iŜ na chwilę obecną, 
z uwagi na inne zdecydowanie większe potrzeby, których realizacja wymaga 
zaangaŜowania środków budŜetowych, budowa chodnika moŜe zostać 
zrealizowana jedynie w ramach środków własnych wygospodarowanych przez 
Dyrektora placówki. 
 
Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował przedstawienie propozycji 
przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Targowej. Pan Stefan Goryczka 
poinformował, iŜ Prezes Zarządu Rawskich Wodociągów przesłał pismo, 
w którym zgadza się z propozycję Zarządu Powiatu dotyczącą ułoŜenia 
kanalizacji sanitarnej po granicy podziału.  
W tej sytuacji Zarząd Powiatu potrzymał swoje stanowisko i wyraził zgodę na 
przebieg kanalizacji sanitarnej w takim kształcie. 
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Ad. 6  Ten punkt porządku obrad dotyczył zajęcia stanowiska w sprawie 
wygaszenia zarządu działek będących w uŜytkowaniu SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. 
Pan Stefan Goryczka poinformował iŜ zostały uregulowane wszystkie kwestie 
wpisów w księgach wieczystych i trzeba jedynie zadecydować, które działki 
będące w zarządzie SPZOZ powrócą do zasobu mienia powiatowego.  
 Zarząd Powiatu zdecydowała, iŜ nastąpi wygaszenie zarządu wobec 
następujących działek: nr 307/7 ; nr 307/8 ; nr 307/10; nr 308/5  oraz działka nr 
314. Wygaszenie to winno nastąpić jeszcze w tym roku. 
 
Ad. 7 Rozpatrzenie wniosku dotyczącego sprzedaŜy mieszkania 
w Sierzchowach przełoŜono na kolejne posiedzenie Zarządu. W tym czasie 
uzyskane zostanie stanowisko Gminy Cielądz w zakresie ewentualnego 
przejęcia całej nieruchomości. 
 
Ad. 8 W kolejnym punkcie Pani Urszula Przerwa- Dyrektor Wydziału Zdrowia 
i Polityki Społecznej przedstawiła treść pisma z SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej 
o kwocie zobowiązań placówki wobec ZUS. Aby SPZOZ mógł wywiązać się 
z realizacji procesu restrukturyzacyjnego musi uregulować zaległe naleŜności. 
Kwota ostateczna wyraŜona w piśmie wynosi 668 000 zł. 
Zarząd Powiatu przygotuje propozycję dla Rady powiatu o zabezpieczenie 
w budŜecie środków na spłatę powyŜszej  kwoty. 
 
Ad. 9 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie. 
W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła bieŜące zmiany w budŜecie. 
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do  treści omówionego projektu uchwały 
i jednogłośnie przyjął uchwałę nr 150/2008, stanowiącą załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad. 10 W sprawach róŜnych Sekretarz Powiatu przedstawił materiały do 
porządku obrad kolejnej sesji Rady Powiatu Rawskiego zaplanowanej na dzień 
22.12.2008 roku. Następnie ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu 
Powiatu na dzień 19 grudnia 2008 r. na godz. 1200 . 
 
Ad. 11. Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzeniu Starosta 
Rawski - Józef Matysiak dokonał o godzinie 16:30 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
 
W załączeniu: 

      - wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
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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   (-) ............................................. 
 
 


