
P R O T O K Ó Ł  NR 109/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 12 stycznia 2009 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 Urszula Przerwa – Dyrektor 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Pan Radosław Kaźmierczak – Dyrektor 
ZS-CEZiU,  Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami, Pani Halina Bartkowicz- BłaŜejewska  Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.   
Posiedzeniu przewodniczył  Starosta Rawski  –  Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Rawskiego w sprawie zatwierdzenia           
projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  4.  Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie klubów sportowych. 
  5.  Wniosek o dofinansowanie projektu „Dobra szkoła – lepsza przyszłość”. 

    6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyraŜenia zgody  na 
wykorzystanie środków PFRON na niezbędną wymianę zuŜytego 
wyposaŜenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego doposaŜenie.  

     7. Informacja dotycząca zawarcia umowy zlecenie z niespokrewnioną 
zawodowo specjalistyczna rodziną zastępcza. 

     8. Przedstawienie podziękowania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za otrzymaną 
dotację.  

     9.  Informacja o uzupełnieniu programu restrukturyzacji SP ZOZ. 
    10. Rozpatrzenie wniosku Pani Barbary Lewandowskiej w sprawie sprzedaŜy 

lokalu przy ul. Reymonta 11.  
    11. Uzgodnienie przebiegu sieci wodociągowej na gruntach powiatu w mieście  

Rawa Mazowiecka.  
       12. Rozpatrzenie wniosków Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci  

niepełnosprawnych ” Dobro Dzieci” o przedłuŜenie umowy uŜyczenia 
lokalu.  

    13. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Amazonek i Diabetyków w sprawie 
uŜyczenia lokalu.  

    14. WyraŜenie zgody na likwidację samochodu marki śuk o nr rej. ERW R 
939.  
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    15. Przyjęcie planu pracy Zarządu Powiatu na pierwsze półrocze 2009  

roku.  
  16. Sprawy róŜne 

17.Zamknięcie posiedzenia. 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godz. 1000 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 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Rawskiego w sprawie zatwierdzenia           
projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

   W tym punkcie Zarząd Powiatu  podjął uchwałę Nr 159/2009 w sprawie 
zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
  
Ad. 4  Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie klubów sportowych. 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „JUVENIA” zwrócił się z 
wnioskiem o dofinansowanie przejazdu młodzieŜy szkół rawskich na 
zgrupowanie zimowe do Węgierskiej Górki w dniach 25.01 – 2.02. 2009 r.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie w wysokości 500 zł. po 
przedstawieniu rachunku. 
Ludowy Klub Sportowy Start Pukanin zwrócił się z prośbą o wsparcie 
finansowe piłki noŜnej.  
Zarząd Powiatu wyrazi zgodę na wsparcie LKS „Start Pukinin” poprzez zakup 
strojów sportowych z logo powiatu.  
 
Ad. 5 Wniosek o dofinansowanie projektu „Dobra szkoła – lepsza przyszłość”. 
Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu „ Dobra szkoła – lepsza 
przyszłość„  przełoŜono na kolejne posiedzenie Zarządu.  
 

  Ad. 6 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyraŜenia zgody  na 
wykorzystanie środków PFRON na niezbędną wymianę zuŜytego wyposaŜenia 
warsztatu terapii zajęciowej lub jego doposaŜenie.  

   Pani Halina Bartkowicz – BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie omówiła projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zuŜytego wyposaŜenia warsztatu 
terapii zajęciowej lub jego doposaŜenie kwoty nie większej niŜ 15.535,80 zł.  

  Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do treści omówionego projektu uchwały i 
jednogłośnie przyjął uchwałę nr 160/2009, stanowiącą załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu. 
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Zabierając głos Starosta Rawski poprosił Panią Halinę Bartkowicz-BłaŜejewską, 
by wspólnie z Panią Krystyną Lechańską – Kierownikim Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej o przygotowanie  informacji prawnych i 
organizacyjnych  związanych  z  moŜliwości utworzenia Filii  Warsztatów Terapii 
Zajęciowych w Białej Rawskiej.  

 
 Ad. 7 Informacja dotycząca zawarcia umowy zlecenie z niespokrewnioną  
zawodowo specjalistyczna rodziną zastępcza. 
W kolejnym punkcie Pani Halina Bartkowicz - BłaŜejewska przekazała 
informacje o zawarciu umowy zlecenie z niespokrewnioną zawodowo 
specjalistyczną rodziną zastępczą z Bielsko –Białej dla jednego dziecka, zgodnie 
z przepisami w takiej rodzinie moŜna umieścić  do trojga dzieci . 
Zarząd przyjął powyŜszą informację.  
W tym samym punkcie Pan Starosta poprosił Panią Dyrektor o przygotowanie 
informacji dotyczących funkcjonowania rodzin zastępczych ( rozliczeń 
finansowych z rodzinami zastępczymi). 
 
 Ad. 8 Przedstawienie podziękowania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za   
otrzymaną dotację.  
Pani Halina Bartkowicz- BłaŜejewska odczytała podziękowania jakie wpłynęły od 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za przekazanie kwoty 18.000 zł na rzecz 
stowarzyszenia.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyŜszą informacją.  
 
  Ad.  9 Informacja o uzupełnieniu programu restrukturyzacji SP ZOZ. 

Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
rozdała członkom Zarządu materiały dotyczące uzupełnienia programu 
restrukturyzacji SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, który był wykonany przez 
Firmę Pharmed Consulting z Katowic. Firma w nawiązaniu do prośby Zarządu 
uszczegółowiła stanowisko dotyczące braku technicznych moŜliwości , a takŜe 
innych przesłanek dla utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w 
Szpitalu im. Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej.   
Zarząd przyjął powyŜszą informację . 
Zabierając  głos Pan Wicestarosta poinformował, iŜ w ciągu miesiąca 
naleŜałoby podjąć dyskusję dotyczącą szpitala opierając się o to opracowanie . 
 

  Ad. 10 Rozpatrzenie wniosku Pani Barbary Lewandowskiej w sprawie  
sprzedaŜy lokalu przy ul. Reymonta 11.  
Informację w sprawie sprzedaŜy lokalu mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej 
przedstawił Pan Dyrektor Goryczka informując, iŜ wpłynął wniosek od Pani 
Barbary Lewandowskiej  o nabycie lokalu mieszkalnego przy  
ul. Reymonta 11. 
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Zarząd wyraził zgodę na  przygotowanie uchwały  w sprawie  
sprzedaŜ całego budynku przy ul. Reymonta z bonifikatą 99% pod warunkiem 
wpłaty na fundusz remontowy  15% .    
 

 
 Ad. 11 Uzgodnienie przebiegu sieci wodociągowej na gruntach powiatu w   
mieście Rawa Mazowiecka przełoŜono na następne posiedzenie Zarządu . W tym 
czasie będzie znana opinii prawników co do rozwiązania przebiegu sieci 
wodociągowej na gruntach powiatu w mieście Rawa Mazowiecka czy ma to być 
zgoda powiatu na dysponowanie gruntem, czy musi być zawarta umowa o 
słuŜebności przesyłu.  

 
 Ad. 12 Rozpatrzenie wniosków Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci  
niepełnosprawnych ” Dobro Dzieci” o przedłuŜenie umowy uŜyczenia lokalu.    
W kolejnym punkcie Pan Sekretarz  przedstawił wniosek Stowarzyszenia 
Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci ”, o 
przedłuŜenie umowy uŜyczenia lokalu na okres 5 lat.  
Zarząd wyraził zgodę  na nieodpłatne uŜyczenie lokalu na okres 5 lat.  

 
Ad. 13  Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Amazonek i Diabetyków w 
sprawie uŜyczenia lokalu.  
Zarząd wyraził zgodę na nieodpłatne uŜyczenie lokalu dla Stowarzyszenia 
Amazonek i Diabetyków w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Niepodległości 8 
w Rawie Mazowieckiej.   

 
    Ad.14 WyraŜenie zgody na likwidację samochodu marki śuk o nr rej. ERW R      

939.  
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu zwrócił się z wnioskiem  
o wyraŜenie zgody na likwidację samochodu słuŜbowego marki śuk.  
Koszty remontów i drobnych napraw samochodu przewyŜszają jego rynkową 
wartość.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację samochodu poprzez jego 
złomowanie.  
 

 
Ad. 15 Przyjęcie planu pracy Zarządu Powiatu na pierwsze półrocze 2009  roku.  
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedłoŜył Członkom Zarządu 
propozycje planu pracy na I półrocze 2009 r.  
Zarząd zatwierdzi plan pracy po zapoznaniu się z przedłoŜoną propozycją. 
Plan poddany zostanie zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 
 
Ad. 16 Sprawy róŜne 
W sprawach róŜnych ustalono termin posiedzenia Zarządu Powiatu na dzień 26 
stycznia 2009 r. o godz. 1200. 
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Ad. 17 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia – Józef 
Matysiak o godz. 1200 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 (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 


