
P R O T O K Ó Ł NR 112/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 9 lutego 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: Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Pani Janina Widulińska – Inspektor ds. kontroli, Pan Stefan Goryczka- 
Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Pan 
Leszek Przybył – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa, Pani Halina 
Bartkowicz- BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.   
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Rawski – Marian Krzyczkowski. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Przekształcenie SP ZOZ. 
4. Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2008 r.  
5. Projekt planu kontroli na pierwsze półrocze 2009 r.  
6. Wniosek Rawskich Wodociągów i Kanalizacji w sprawie lokalizacji sieci 

kanalizacji sanitarnej na działce 308/27. 
7. Rozpatrzenie wniosku Firmy „Blachy Pruszyński” w sprawie 

przedłuŜenia terminu przesunięcia realizacji inwestycji na działce 308/29.  
8. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia zadań związanych z 

rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków finansowych otrzymanych z PFRON przeznaczonych 
na realizację tych zadań w 2009 r. 

9. Sprawy róŜne. 
10. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1200 dokonał 
Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski , witając zaproszonych gości oraz 
członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku dzisiejszego 
Zarządu równieŜ uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Przekształcenie SP ZOZ. 
Ten punkt porządku obrad dotyczył  sposobu przekształcenia rawskiego szpitala. 
Pana Marian Krzyczkowski – Wicestarosta poinformował Zarząd o moŜliwych 
wariantach przekształcenia SP ZOZ. Pierwszy polegał będzie na  znalezieniu 
partnera, który utworzy spółkę, wydzierŜawi majątek oraz przejmię  kontrakt. 



Drugi  wariant polegał będzie na skorzystania z rządowego programu   
„Ratujemy Polskie Szpitale” tzw. plan B  .  
 
Ad. 4. Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2008 r.  
 Pani Janina Widulińska Inspektor ds. Kontroli przedstawiła sprawozdanie z 
przeprowadzonych kontroli w roku 2008. 
Zarząd Powiatu przyjął przedstawione sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 
2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 Projekt planu kontroli na pierwsze półrocze 2009 r.  
Pani Janina Widulińska przedstawiła plan kontroli na pierwsze półrocze 2009 
roku. Zarząd zatwierdził plan kontroli, który stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.   
 
Ad. 6 Wniosek Rawskich Wodociągów i Kanalizacji w sprawie lokalizacji sieci 
kanalizacji sanitarnej na działce 308/27. 
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami, wspólnie z Panem Leszkiem Przybyłem – Dyrektorem 
Wydziału Architektury i Budownictwa przedstawili wniosek Rawskich 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie lokalizacji sieci kanalizacji 
sanitarnej na działce nr 308/27 w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko wyraŜone w  dniu 
26.01.2009 roku. Dyrektor Leszek Przybył  stwierdził, iŜ  obowiązujący plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka dopuszcza budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej  zaproponowaną przez Zarząd Powiatu.  
 
Ad. 7 Rozpatrzenie wniosku Firmy „Blachy Pruszyński” w sprawie 
przedłuŜenia terminu przesunięcia inwestycji na działce 308/29.  
 Pan Stefan Goryczka przedstawił wniosek Firmy „Blachy Pruszyński”, w 
którym firma zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji inwestycji na 
działce 308/29. PowyŜsza działka została nabyta przez firmę „ Blachy 
Pruszyński” w 2007 roku i z aktu notarialnego wynika zobowiązanie nabywcy, 
iŜ w ciągu 1 roku od daty podpisania aktu notarialnego nastąpi rozpoczęcie 
inwestycji. Obecna  sytuacja finansowa zmusiła inwestora do przesunięcia 
terminu realizacji inwestycji. We wniosku Firma prosi o przedłuŜenie realizacji 
inwestycji do końca 2010 roku.  
Zarząd Powiatu przychylił się do złoŜonego wniosku .  
 
Ad. 8 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia zadań związanych z 
rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków finansowych otrzymanych z PFRON przeznaczonych na realizację tych 
zadań w 2009 r.  
Pani Halina Bartkowicz-BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie omówiła projekt uchwały w sprawie określenia zadań 



związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiat Rawski na realizację  
powyŜszych zadań w 2009 roku otrzymał kwotę 1.021.438 zł.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 9 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych zabrał głos Pan Sławomir Stefaniak, który poinformował 
Zarząd, iŜ do porządku najbliŜszej  sesji dopisano jeszcze dwa punkty, pierwszy 
punkt to  uchwała w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego Starosty, 
oraz drugi punkt to sprawozdanie Starosty z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2008 roku. Ustalono kolejny termin 
posiedzenia Zarządu na dzień 17.02.2009 r. na godz. 1100 . 
 
Ad. 10 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta 
Rawski – Marian Krzyczkowski dokonał o godzinie 1400 zamknięcia 
posiedzenia Zarządu Powiatu.  
 
W załączeniu: 

      - wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządziła : Kinga Kacprzak 
 
 
Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski   (-) ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta   (-) ............................................. 
 
Wacław Adamczyk  Członek Zarządu  (-)        ............................................. 
 
Krzysztof Janeczek  Członek Zarządu   (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu   (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 


