
P R O T O K Ó Ł NR 117/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 31 marca 2009 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: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pan 
Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami, Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i 
Polityki Społecznej, Pani  Anna Ostalska – Dyrektor Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski –Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Zatwierdzenie harmonogramu pracy aptek w powiecie rawskim.  
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian 

w statucie SPZOZ. 
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie kierunków zmian 

organizacyjno-prawnych SPZOZ. 
6. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie ( MUKS Juvenia, LO, 

Wilkowian i Dzieciaków z Boguszyc). 
7. Przedstawienie wyników kontroli w ZSP w Białej Rawskiej.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
9. Informacja o wyniku kontroli przeprowadzonej przez firmę zewnętrzną              

( 5% wydatków ). 
10. Wydanie opinii w sprawie planu gospodarki odpadami dla miasta Rawa 

Mazowiecka. 
11. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie sprzedaŜy 

bezprzetargowej stacji transformatorowej przy ul. Zwolińskiego.  
12. Rozpatrzenie wniosku firmy JT – Biuro Projektów Budowlanych w 

sprawie ustanowienia słuŜebności przesyłu gazu na działce nr 549/1 przy 
ul. Przemysłowej w Rawie Mazowieckiej.  

13. WyraŜenie zgody na wyodrębnienie samodzielnych lokali uŜytkowych w 
Przychodni SPZOZ. 

14. Rozpatrzenie wniosku firmy KINGSPAN w sprawie przebudowy rowu 
melioracyjnego na działkach powiatowych nr 6/7 i 6/8. 

15. Sprawy róŜne. 
16. Zamknięcie posiedzenia. 
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Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak , witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu.  
 
Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku  Zarządu równieŜ 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Zatwierdzenie harmonogramu pracy aptek w powiecie rawskim. 
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
przedstawiła harmonogram dyŜurów aptek w Rawie Mazowieckiej na miesiące 
kwiecień i maj 2009 r. stanowiących załącznik nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.  
Zarząd zatwierdził przedstawione harmonogramy.  
 
Ad. 4 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian 
w statucie SPZOZ. 
Pani Urszula Przerwa omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian 
w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 5 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie kierunków zmian 
organizacyjno-prawnych SPZOZ. 
Kolejnym projektem uchwały, którą omówiła Pani Dyrektor Urszula Przerwa 
była zmiana kierunków organizacyjno - prawnych Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej polegających na jego 
likwidacji i utworzeniu spółki prawa handlowego z ograniczoną 
odpowiedzialnością, w której Powiat Rawski obejmie wszystkie udziały.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie ( MUKS Juvenia, LO, 
Wilkowian i Dzieciaków z Boguszyc). 
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
przedstawiła wnioski o wsparcie działalności. Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy „Juvenia” zwrócił się z prośbą o dofinansowanie w wysokości 
1100,00 zł przejazdu zawodników klubu na turniej ćwierćfinałowy o 
Mistrzostwo Polski Młodzików do Rzeszowa w dniach 3-5.IV.br.  
Zarząd Powiatu zdecydował, aby szkoła pokryła koszty przejazdu z budŜetu 
szkoły w wysokości 1100,00 zł , a następnie budŜet szkoły  zostanie zwiększony 
o tę kwotę. Kolejny wniosek dotyczył sfinansowania wyjazdu uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej do Golubia – Dobrzynia. Zarząd 
zdecydował, aby szkoła sama pokryła koszt wyjazdu uczniów, a Starostwo 
zwiększy budŜet szkoły o odpowiednią kwotę.  
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Ludowy Zespół Obrzędowy „Wilkowianie„ zwróciła się z prośbą o wsparcie 
finansowe w kwocie 2000 zł. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek 
dokładając 1000 zł do kwoty 1000 zł zabezpieczonej w kalendarzu imprez 
kulturalnych i sportowych na 2009 rok. Dzieciaki z Boguszyc zwróciły się z 
prośbą o dofinansowanie wyjazdu do Mińska Mazowieckiego na udział w 
przeglądzie zespołów dziecięcych, oraz zakupu butów drewniaków. Zarząd 
Powiatu przychylnie ustosunkował się do prośby przyznając dofinansowanie w 
wysokości 1500 zł. 
 
Ad. 7 Przedstawienie wyników kontroli w ZSP w Białej Rawskiej.  
W tym punkcie porządku obrad nastąpiło przekazanie materiałów dotyczących 
wystąpień pokontrolnych w związku z kontrolą kompleksową w 2008 roku  jaka 
miała miejsce w ZSP w Białej Rawskiej. Dyskusja na w/w wystąpienia 
pokontrolne, oraz ich zatwierdzenie nastąpi na kolejnym posiedzeniu Zarządu.  
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie  2009 roku. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 169/2009 w sprawie zmian w 
budŜecie stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 9 Informacja o wyniku kontroli przeprowadzonej przez firmę zewnętrzną              
( 5% wydatków ). 
Pani Marzena Pakuła przekazała Zarządowi Powiatu informację o wyniku 
kontroli przeprowadzonej przez firmę zewnętrzną. Kontrole przeprowadzono we 
wszystkich podległych jednostkach organizacyjnych w zakresie określonym w 
art. 187 ust 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.  
Zarząd Powiatu przyjął wyniki kontroli oraz wydał zalecenia pokontrolne.  
 
Ad. 10 Wydanie opinii w sprawie planu gospodarki odpadami dla miasta Rawa 
Mazowiecka. 
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zwrócił się z prośbą w sprawie 
zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z 
perspektywą na lata 2012-2015 dla Miasta Rawa Mazowiecka wraz z Prognozą 
oddziaływania na środowisko oraz projektu Programu Ochrony Środowiska na 
lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 dla Miasta Rawa Mazowiecka 
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 
Zarząd Powiatu pozytywnie  zaopiniował powyŜsze dokumenty i poprosił o 
uwzględnienie poniŜszych uwag w ostatecznych wersjach PGO, POŚ. 
1. W  Programie Gospodarki Odpadami  naleŜy uwzględnić poniŜsze uwagi: 
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- określić rodzaje i harmonogram planowanych przedsięwzięć w zakresie 

gospodarki odpadami oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację wraz ze 

źródłem ich  finansowania, 

- zaktualizować zapisy dotyczące aktów prawnych, w których ogłoszone zostały 
obowiązujące przepisy (Nr  Dz. U.), 
- zaktualizować dane dotyczące źródeł finansowania planowanych zadań                         
(z dniem 30.06.2008r. Ekofundusz zakończył przyjmowanie wniosków o 
udzielenie dotacji). 
2.   W Programie Ochrony Środowiska  naleŜy uwzględnić poniŜsze uwagi: 
- zaktualizować zapisy dotyczące informacji dot. zaludnienia na terenie miasta 
(podano dane z 2004 r.), 
- zaktualizować dane dotyczące zasobów naturalnych (złóŜ kopalin) na terenie 
miasta, 
- zaktualizować zapisy dotyczące aktów prawnych, w których ogłoszone zostały 
obowiązujące przepisy (Nr  Dz. U.), 
- zaktualizować dane dotyczące jednostek realizujących zadania w zakresie 
ochrony środowiska ( tab. 8.1. – zapisano Zarząd Miasta jako jednostkę 
realizującą zadania), 
- przeanalizować i ewentualnie zweryfikować zadania w zakresie ochrony 
przyrody (tab. 8.1.- np. budowa płyt obornikowych, realizacja programów 
rolnośrodowiskowych, zalesień). 
 
Ad. 11 Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie sprzedaŜy 
bezprzetargowej stacji transformatorowej przy ul. Zwolińskiego.  
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia 
zgody na sprzedaŜ w drodze bezprzetargowej zabudowaną stacją 
transformatorową nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 
549/2 o pow. 150m2  połoŜonej w obrębie geodezyjnym nr 4 w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego za kwotę 38.000 zł.  
 
Ad. 12 Rozpatrzenie wniosku firmy JT – Biuro Projektów Budowlanych w 
sprawie ustanowienia słuŜebności przesyłu gazu na działce nr 549/1 przy ul. 
Przemysłowej w Rawie Mazowieckiej.  
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił Zarządowi wniosek Firmy  JT – Biuro 
Projektów Budowlanych z siedzibą w Warszawie, w którym firma zwraca się z 
prośbą o ustanowienie słuŜebności przesyłu gazu na działce nr 549/1 przy ul. 
Przemysłowej w Rawie Mazowieckiej. Budowa odcinka gazociągu w ul. 
Przemysłowej jest niezbędna z uwagi na zapewnienie odpowiednich parametrów 
ciśnienia gazu dla projektowanego obiektu basenu jak i dalszej rozbudowy sieci 
gazowej w ul. Katowickiej ( zasilenie osiedla Tatar).  
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na lokalizację sieci gazowej średniego ciśnienia 
Ø 125 PE na działce 549/1 połoŜonego przy ul. Przemysłowej w Rawie 
Mazowieckiej  nieodpłatnie i na  czas nieograniczony.   
 
Ad. 13 WyraŜenie zgody na wyodrębnienie samodzielnych lokali uŜytkowych w 
Przychodni SPZOZ. 
Zarząd Powiatu wystąpi do Pana Leszka Przybyła - Dyrektora Wydziału 
Architektury i Budownictwa o wydanie zaświadczenia na odrębność lokalu, a 
następnie będzie zawarty akt notarialny o wygaśnięciu uŜytkowania tych lokali 
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  
 
Ad. 14 Rozpatrzenie wniosku firmy KINGSPAN w sprawie przebudowy rowu 
melioracyjnego na działkach powiatowych nr 6/7 i 6/8. 
Firma Kingspan zwróciła się z prośbą do Zarządu o wyraŜenie zgody na 
rozbudowę rowu melioracyjnego R – A1  na działkach Powiatu Rawskiego o  nr 
6/7 i 6/8. Firma posiada dokumentację budowlaną oraz pozwolenie wodno – 
prawne na rozbudowę rowu.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyŜsze, zgodnie z „ Projektem 
budowlanym na rozbudowę rowu melioracyjnego R-A1”oraz decyzją Starosty 
Rawskiego nr OS.IV.6224-9/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. – pozwolenia 
wodnoprawnego, oraz na dysponowanie tym gruntem.   
 
Ad. 15 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych ustalono  kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
07.04.2009 r. na godz. 1300 . 
 
Ad. 16 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1600 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   (-) ............................................. 

 
 
 
 


