
P R O T O K Ó Ł  NR 101/2008 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 19 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 ElŜbieta Bursztynowicz – Z-ca 
Dyrektora SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, Pan Eugeniusz Natkański – Główny 
Księgowy SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, Pani Urszula Przerwa – Dyrektor 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Małgorzata Killman – Dyrektor 
Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu, Pan Stefan Goryczka – Dyrektor 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Pan Piotr Irla – 
Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji.  
Posiedzeniu przewodniczył  Wicestarosta Rawski  –  Marian Krzyczkowski.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Informacja o bieŜącej sytuacji ekonomicznej w SP ZOZ. 
4. Informacja o moŜliwościach pozyskania środków zewnętrznych na drogi 

powiatowe.  
5. WyraŜenie zgody na wykreślenie z ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych prowadzonej przez Zarząd Powiatu Rawskiego Studium 
Logistyki „Forum” i Technikum Logistyki „Forum” w Rawie Mazowieckiej, 
kształcących w zawodach technik logistyki prowadzonych przez Panią Zofię 
Malinowską – Maruszak i Pana Adama Witczaka.   

6. Rozpatrzenie wniosku Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w 
Rawie Mazowieckiej o dofinansowanie Powiatowego Turnieju Wiedzy o 
HIV/AIDS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych . 

7. Informacja o sytuacji ekonomicznej placówek oświatowych i oświatowo-
wychowawczych.  

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

9. Informacja o realizacji Strategii Powiatu Rawskiego. 
10. Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie. 
11.  Podjęcie uchwały w sprawie układu wykonawczego.  
12. Informacja w sprawie przetargu sprzedaŜy  nieruchomości ( działka 3/21 ). 
13. Informacja w sprawie przetargu na dzierŜawę działek nr 61/2, 63/2 i 126. 
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14. Rozpatrzenie wniosku w sprawie najmu lokalu uŜytkowego przy ul. 

Krakowskiej 22. 
15. Wniosek RTBS o zawarcie umowy na powołanie wspólnoty mieszkaniowej 

w Sierzchowach . 
16. Propozycja porządku obrad Rady Powiatu Rawskiego.  
17. Sprawy róŜne. 
18. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godz. 1100 dokonał Wicestarosta 
Rawski – Marian Krzyczkowski, 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 Informacja o bieŜącej sytuacji ekonomicznej w SP ZOZ. 
W tym punkcie porządku obrad o zabranie głosu poproszono Pana Eugeniusza 
Natkańskiego – Głównego Księgowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Mówca  poinformował, iŜ bieŜąca  
sytuacja ekonomiczna w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej  w okresie od stycznia do października br. 
(10 miesięcy) nie uległa poprawie. Wynik finansowy na koniec roku nie ulegnie 
zmianie, oraz  do 20 listopada 2008 r. jest termin ostatecznego rozliczenia z 
Narodowym Funduszem Zdrowia kwoty 600 tyś zł. Szpital będzie rozmawiał z 
NFZ o ewentualnym rozłoŜeniem na raty kwoty 600 tyś. zł lub spłaty w 
późniejszym terminie. Pan księgowy poinformował równieŜ, iŜ na dzień 
dzisiejszy  nie ma zagroŜenia wypłat wynagrodzeń dla pracowników SP ZOZ do 
końca roku.  
Pan Marian Krzyczkowski – Wicestarosta zobowiązał szpital do informowania 
na bieŜąco Zarządu o zagroŜeniach jakie będą miały wpływ na funkcjonowanie    
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  z propozycją jaką 
będzie miał szpital na rozwiązanie tego problemu, oraz do śledzenia na bieŜąco 
sytuacji finansowej szpitala i kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
 
 Ad. 4 Informacja o moŜliwościach pozyskania środków zewnętrznych na drogi 
powiatowe.  
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu 
przekazała informację o moŜliwościach pozyskania środków zewnętrznych na 
drogi powiatowe w ramach programów : 
1. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, termin składania 
wniosków do 21 listopada 2008 r. Program będzie realizowany od 31 
października 2008 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. i dotyczy dróg gminnych i 
powiatowych. Powiaty mogą składać po 2 wnioski. 
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Zarząd zobowiązał Panią Dyrektor do złoŜenia wniosków na 2 drogi 
powiatowe tj. Biała Rawska – Nowe Miasto na odcinku Szwejki – Sadkowice 
długość 2480 m., oraz Pukanin – Mogielnica przejście przez Regnów długość 
2485 m. RównieŜ w ramach tego programu Burmistrz Miasta Rawa 
Mazowiecka Pan Eugeniusz Góraj zwrócił się z wnioskiem o partycypacje w 
kosztach przebudowy ul. Prusa z ul. śeromskiego w kwocie 60.000 zł.                              
W ramach dotacji celowej na utrzymanie dróg w mieście w projekcie budŜetu na 
2009 r. zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 60.000 zł zgodnie z 
wnioskiem Burmistrza.   
Będąc przy głosie mówczyni poinformowała, iŜ istnieje równieŜ moŜliwość 
pozyskania środków zewnętrznych  z rezerwy subwencji ogólnej budŜetu 
państwa na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych, powiatowych i 
wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w 
granicach miast na prawach powiatu. ZłoŜone wnioski inwestycyjne 
weryfikowane będą w/w  następujących kryteriów : 

1. preferowanie zadań inwestycyjnych obejmujących budowę lub 
przebudowę obiektów inŜynierskich, którym nadane zostały jednolite 
numery inwentarzowe (JNT), posiadających waŜną decyzję o pozwoleniu 
na budowę . 

2. preferowanie zadań inwestycyjnych obejmujących budowę lub 
przebudowę ciągów drogowych, przebiegających przez obszar co 
najmniej dwóch jednostek samorządowych ( powiatów, województw), dla 
realizacji których zawarte zostało porozumienie o jednoczesnej ich 
realizacji oraz zastosowaniu takich samych parametrów technicznych ( 
klas) wynikających z przepisów techniczno- budowlanych. 

3. posiadanie znaczącego udziału środków własnych zarządcy drogi, w 
wysokości nie niŜszej niŜ kwota wnioskowanego dofinansowania. 

4. pełne wykorzystanie przyznanego w 2008 r. dofinansowania z rezerwy 
oraz deklarowanego udziału własnego w kosztach dofinansowanej 
inwestycji, w kwocie nie niŜszej niŜ otrzymane dofinansowanie z 
rezerwy. 

5. ze względu na niewielką ilość środków rezerwy, przedmiotem 
dofinansowania powinien być tylko jeden projekt inwestycyjny.  

6. dostarczenie wraz z wnioskiem poświadczonych kopii: 
• decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w pkt 1,  
• porozumienia , o którym mowa w pkt 2, 
• kopii uchwał budŜetowych przyjętych przez organy stanowiące 

dotyczących inwestycji drogowych oraz kwot przeznaczonych na 
ich finansowanie. 

W przypadku zgłoszenia większej liczby zadań naleŜy jednocześnie określić ich 
kolejność wg ustalonej przez samorząd hierarchii waŜności. Termin składania 
wniosków do 31.01.2009 r. 
W ramach pozyskania środków z rezerwy Zarząd zdecydował o złoŜeniu 
wniosku na remont mostu i przepustu w śydomicach. 
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W dalszej części punku Pani Dyrektor poinformowała o kolejnym  programie, 
z którego Starostwo moŜe ubiegać się o pozyskanie środki zewnętrzne jest 
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych  z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi  
i chodzi tu o drogi dojazdowe do pól.  
 
Ad. 5 WyraŜenie zgody na wykreślenie z ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych prowadzonej przez Zarząd Powiatu Rawskiego Studium 
Logistyki „Forum” i Technikum Logistyki „Forum” w Rawie Mazowieckiej, 
kształcących w zawodach technik logistyki prowadzonych przez Panią Zofię 
Malinowską – Maruszak i Pana Adama Witczaka.   
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
przedstawiła wniosek Pani Zofii Malinowskiej - Maruszak i Pana Adama 
Witczaka o wyraŜenie zgody na wykreślenie z ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych prowadzonej przez Zarząd Powiatu Rawskiego Studium 
Logistyki „ Forum” i Technikum Logistyki „ Forum” w Rawie Mazowieckiej, 
kształcących w zawodach technik logistyk.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykreślenie Studium Logistyki „ Forum” i 
Technikum Logistyki „ Forum” w Rawie Mazowieckiej, kształcących w 
zawodach technik logistyk z ewidencji szkół.   
 
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w 
Rawie Mazowieckiej o dofinansowanie Powiatowego Turnieju Wiedzy o 
HIV/AIDS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych . 
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, iŜ  Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rawie 
Mazowieckiej zwróciła się z prośba o dofinansowanie Powiatowego Turnieju 
Wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie Turnieju w wysokości 400 zł.   
 
Ad. 7 Informacja o sytuacji ekonomicznej placówek oświatowych i oświatowo-
wychowawczych.  
Realizując przyjęty porządek obrad, Pani Dyrektor Jadwiga Majchrzak 
przedstawiła informację o sytuacji ekonomicznej placówek oświatowych i 
oświatowo- wychowawczych.  
Zarząd Powiatu przyjął powyŜszą informację, która stanowić będzie materiał na 
XXV sesję Rady Powiatu Rawskiego.  
 
Ad. 8 Ocena realizacji promocji Powiatu przez kluby  i organizacje sportowe. 
Analiza stanu bazy sportowej w placówkach powiatowych oraz przyjęcie 
zamierzeń w tym zakresie.  
W tym punkcie Pani Dyrektor Jadwiga Majchrzak przedstawiła informację o   
ocenie realizacji promocji Powiatu przez kluby i organizację sportowe w 
placówkach oświatowych, oraz analizę stanu bazy sportowej w placówkach 
powiatowych oraz przyjęcie zamierzeń w tym zakresie.  
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Zarząd Powiatu przyjął powyŜszą informację,  która stanowić będzie 
materiał na XXV sesję Rady Powiatu Rawskiego.  
 
Ad. 9 Informacja o realizacji Strategii Powiatu Rawskiego. 
Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji przedstawił 
informację o realizacji Strategii Powiatu Rawskiego. 
Zarząd Powiatu przyjął powyŜszą informację,  która stanowić będzie materiał na 
XXV sesję Rady Powiatu Rawskiego.  
 
Ad. 10 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie roku 2008r. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 145 /2008 w sprawie zmian w 
budŜecie stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie układu wykonawczego. 
W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie układu 
wykonawczego Uchwały Nr XXIV/139/2008 Rady Powiatu Rawskiego  
z dnia 11 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budŜecie roku 2008. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 144/2008 stanowiącą załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 12 Informacja w sprawie przetargu sprzedaŜy  nieruchomości (działka 3/21) 
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował, iŜ w dniu 07.11.2008 r. w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaŜ 
nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym jako działka nr 3/21 o powierzchni 
2,5000 ha połoŜonej  w obrębie 5miasta Rawa Mazowiecka, będącej własnością 
Powiatu Rawskiego. Do przetargu nie zgłosił się Ŝaden uczestnik, wobec czego 
przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 
Zarząd Powiatu przyjął powyŜszą informację, i zdecydował, iŜ gdy będą chętni 
nabyciem w/w działki to wtedy Zarząd podejmie decyzję o ogłoszeniu 
przetargu. 
 
Ad. 13 Informacja w sprawie przetargu na dzierŜawę działek nr 61/2,63/2 i 126. 
W tym punkcie Pan Stefan Goryczka poinformował, iŜ w dniu 10 listopada 2008 
r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej odbył się 
pierwszy ustny nieograniczony przetarg, na dzierŜawę nieruchomości 
oznaczonej nr działek 61/2, 63/2 i 126 o łącznej powierzchni 22,8508 ha 
połoŜonej  w obrębie 6 miasta Rawa Mazowiecka, będącej własnością Powiatu 
Rawskiego. Do przetargu przystąpiło dwóch oferentów – Pan Wiesław 
Szadkowski i Pan Jarosław Michalski. Cena wywoławcza czynszu 
dzierŜawczego brutto – 6857,00 zł. na dzierŜawę do 31 października 2009 r. W 
wyniku kolejnych postąpień powyŜej ceny wywoławczej, ostatecznie jako 
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dzierŜawca ustalony został Pan Wiesław Szadkowski, który 
zaproponował kwotę 6997,00 zł.  
Zarząd Powiatu przyjął powyŜszą informację. 
 
Ad. 14 Rozpatrzenie wniosku w sprawie najmu lokalu uŜytkowego przy ul. 
Krakowskiej 22. 
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił wniosek Pana 
Tadeusza Dobrowolskiego, który zwrócił się z prośbą o przedłuŜenie wynajmu 
lokalu uŜytkowego połoŜonego przy ul. Krakowskiej 22A w Rawie 
Mazowieckiej, na prowadzenie warsztatu napraw, konserwacji i przygotowania 
wag oraz innych urządzeń pomiarowych do legalizacji. Poprzednia umowa 
najmu wygasła z dniem 31.10.2008 r.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu na okres 3 miesięcy     
i w ciągu tych trzech miesięcy Zarząd ogłosi przetarg na wynajem lokalu 
uŜytkowego połoŜonego przy ul. Krakowskiej 22A. 
 
Ad. 15 Wniosek RTBS o zawarcie umowy na powołanie wspólnoty 
mieszkaniowej w Sierzchowach . 
W tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak przedstawił wniosek Rawskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Rawie Mazowieckiej o zawarcie 
umowy na powołanie wspólnoty mieszkaniowej w Sierzchowach. 
Zarząd zdecydował o wznowieniu rozmów z Gminą Cielądz o przejęciu 
powyŜszej nieruchomości na mienie Gminy. W zaleŜności od zajęcia stanowiska 
w tej sprawie przez Gminę zostaną podjęte odpowiednie decyzje. 
 
Ad. 16 Propozycja porządku obrad Rady Powiatu Rawskiego. 
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił propozycję porządku  
obrad najbliŜszej sesji 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.  

  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 propozycję porządku obrad. 
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Ad. 17 Sprawy róŜne.  
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu Powiatu  
na dzień 26 listopada  2008 r. o godz. 900. 
 
Ad. 18 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia –Marian 
Krzyczkowski  o godz. 1300 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 (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


