
P R O T O K Ó Ł NR 120/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 27 kwietnia 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 Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pan Stefan Goryczka- 
Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Pani 
Halina Bartkowicz- BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, Pani Anna Ostalska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału 
Komunikacji, Dróg i Transportu, Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu, 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. WyraŜenie zgody na wydzierŜawienie miejsca pod automat z napojami. 
4. Wniosek SP ZOZ o zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji 

remontu w budynku szpitala ( zalecenie inspektora StraŜy PoŜarnej). 
5. Przedstawienie wyników kontroli w SP ZOZ. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Jolanty Popłońskiej Dyrektora 

ZSP w Białej Rawskiej do realizacji projektu pt. „ Dobra szkoła lepsza 
przyszłość”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

8. Rozpatrzenie złoŜonych wniosków o dofinansowanie klubu sportowego                       
( LUKS Boguszyce i MLUKS Rawa Mazowiecka). 

9. Zaopiniowania przekwalifikowania dróg powiatowych na kategorię dróg 
gminnych w Mieście Rawa Mazowiecka. 

10. Podjęcie uchwały upowaŜniającej do podpisywania decyzji 
administracyjnych w zakresie dróg powiatowych. 

11. Wydanie opinii do projektu programu ochrony środowiska i planu 
gospodarki odpadami dla Gminy Sadkowice.  

12. Zatwierdzenie wyniku ogłoszonego konkursu w zakresie rehabilitacji 
dzieci i młodzieŜy.  

13. Stan zagospodarowania mienia powiatu. 
14. Rozpatrzenie wniosku PHU Józef Kobuszewski w sprawie wyraŜenia 

zgody na wymianę energetycznej linii napowietrznej nad działką nr 6/9 
przy ul. Reymonta. 
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15. Rozpatrzenie wniosku Pana Zbigniewa Nagórki w sprawie 
wydzierŜawienia działki nr 6/7. 

16. Rozpatrzenie wniosku o zakup 1 ha gruntu przy ul. Targowej. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na działce 

308/13 ul. Reymonta 11.  
18. Uchwała w sprawie układu wykonawczego uchwały Rady Powiatu 

Rawskiego. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie. 
20. Sprawy róŜne. 
21. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1100 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 dzisiejszego 
Zarządu równieŜ uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 WyraŜenie zgody na wydzierŜawienie miejsca pod automat z napojami. 
Na wniosek Dyrektora SP ZOZ Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dzierŜawę 
miejsca w Szpitalu z przeznaczeniem na ustawienie automatu z napojami. 
 
Ad. 4. Wniosek SP ZOZ w sprawie zabezpieczenia środków na wykonanie 
dokumentacji remontu w budynku szpitala ( zalecenie inspektora StraŜy 
PoŜarnej). 
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
przedstawiła wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej o zabezpieczenie środków w wysokości 55.000 zł. na 
opracowanie  dokumentacji projektowo - technicznej remontu budynku szpitala 
( przebudowa klatek schodowych, oświetlenia awaryjnego) w związku z 
otrzymanymi zaleceniami Inspektora StraŜy PoŜarnej.  
Zarząd Powiatu zobowiązał Panią Dyrektor Urszulę Przerwa do ustalenia wraz z 
Wydziałem Rozwoju, Promocji i Informacji ceny  opracowania dokumentacji 
projektowo – technicznej remontu budynku szpitala. 
Ponadto Pani Dyrektor poinformowała Zarząd o działaniach podjętych w 
związku z realizacją koncepcji przekształcenia SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie kierunków zmian organizacyjno-
prawnych SP ZOZ została przesłana do Wojewody Łódzkiego i do Ministra 
Zdrowia. Opracowano ulotkę informacyjną w tej sprawie dla mieszkańców 
powiatu.  
 
Ad. 5 Przedstawienie wyników kontroli w SP ZOZ. 
Pani Janina Widulińska – Inspektor ds. kontroli przedstawiła Zarządowi wyniki 
kontroli okresowej  mającą na celu ocenę działalności SP ZOZ w 2008 r. Zespół 
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kontrolny sprawdził realizację zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej 
kontroli za 2007 rok. Kontrola została przeprowadzona w daniach od 8- 19 
grudnia 2008 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym projektem wystąpienia 
pokontrolnego. Zarząd polecił rozszerzyć zalecenia w punkcie dotyczącym 
zapewnienia dostępności do świadczenia  opieki zdrowotnej we wszystkich 
poradniach i pracowniach zapisanych w Statucie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej. Zapewnienie dostępności usług winno być  poprzez 
zatrudnienie odpowiedniej kadry i wyposaŜenie  w aparaturę i sprzęt medyczny 
zgodnie z  wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Jolanty Popłońskiej Dyrektora 
ZSP w Białej Rawskiej do realizacji projektu pt. „ Dobra szkoła lepsza 
przyszłość”. 
W związku z brakiem informacji o kosztach realizowanego projektu podjęcie 
uchwały przełoŜono na kolejne posiedzenie Zarządu.  
 
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 172/2009 w sprawie 
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz maksymalnej  kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2009 w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. Uchwała 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
  
Ad. 8 Rozpatrzenie złoŜonych wniosków o dofinansowanie klubu sportowego                       
( LUKS Boguszyce i MLUKS Rawa Mazowiecka). 
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
przedstawiła wnioski o dofinansowanie obozu letniego klubów sportowych                    
( LUKS Boguszyce i MLUKS Rawa Mazowiecka).  
Zarząd  Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie obozu letniego Ludowego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego z Boguszyc w kwocie 1500 zł, oraz 
Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego z Rawy 
Mazowieckiej równieŜ w kwocie 1500 zł.  
  
Ad. 9 Zaopiniowania przekwalifikowania dróg powiatowych na kategorię dróg 
gminnych w Mieście Rawa Mazowiecka. 
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zwrócił się z wnioskiem do Zarządu 
Powiatu o przekwalifikowanie dróg powiatowych tj. część ul. Tomaszowskiej i 
Katowickiej w Rawie Mazowieckiej na kategorię dróg miejskich (gminnych). 
Zarząd Powiatu upowaŜnił Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu do 
wszczęcia procedury przekwalifikowania powyŜszych dróg.   
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Ad. 10 Podjęcie uchwały upowaŜniającej do podpisywania decyzji 
administracyjnych w zakresie dróg powiatowych. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę nr 173/2009 upowaŜniającą Pana 
Ryszarda Studzińskiego p.o. Kierownika Obwodu Drogowego w Zarządzie 
Dróg Powiatowych do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dróg 
powiatowych. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 11 Wydanie opinii do projektu programu ochrony środowiska i planu 
gospodarki odpadami dla Gminy Sadkowice.  
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Sadkowice na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 
2013- 2016 wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami i poprosił o 
uwzględnienie poniŜszych uwag w ostatecznej wersji POŚ i PGO : 
  - zaktualizować dane dotyczące zatwierdzonych zasobów wód podziemnych 
oraz uŜytkowania wód podziemnych na terenie gminy Sadkowice [tabela 23],  
- poprawić dane dotyczące wydajności oczyszczalni w Kaleniu - zgodnie                           
z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym → to 30m²/d [str. 15],  
- uzupełnić o informacje dotyczące oczyszczalni ścieków w Trębaczowie 
(poprzedni uŜytkownik- RSP w Trębaczowie)  
-uzupełnić dane dotyczące ilości osadów ściekowych i sposobu ich 
zagospodarowania powstałych w oczyszczalni w Kaleniu (ile i do których 
oczyszczalni je wywieziono), 
-zaktualizować dane dotyczące środków finansowych na realizację programu 
[str.91] (z dniem 30.06.2008r Ekofundusz zakończył przyjmowanie wniosków o 
udzielenie dotacji), 
-poprawić zapis dotyczący zakresu PGO – zgodnie z art. 15 ust. 7a ustawy                                      
o odpadach – gminny plan obejmuje odpady komunalne powstające (i 
przywoŜone) na  obszarze gminy [str.100] i ewentualnie zweryfikować zawarte 
w projekcie dokumentu informacje nt. odpadów niebezpiecznych i in. niŜ 
niebezpieczne.   
 
Ad. 12 Zatwierdzenie wyniku ogłoszonego konkursu w zakresie rehabilitacji 
dzieci i młodzieŜy.  
Pani Halina Bartkowicz- BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie przekazała Zarządowi informację o wynikach konkursu ofert 
na wsparcie realizacji zadania dotyczącego podejmowania działań mających na 
celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej. Wpłynęła 1 
oferta złoŜona przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych „ Dobro Dzieci ” w Rawie Mazowieckiej, która została 
wybrana przez Komisję Konkursową do realizacji tego zadania.  
Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził wynik przeprowadzonego przetargu. 
W związku z tym zostanie podpisana umowa pomiędzy Zarządem Powiatu jako 
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zleceniodawcą a wyŜej wymienionym Stowarzyszeniem jako zleceniobiorcą na 
realizację w/w zadania.  
 
Ad. 13 Stan zagospodarowania mienia powiatu.  
W tym punkcie Zarząd Powiatu bez uwag przyjął informację o stanie 
zagospodarowania mienia stanowiącego własność powiatu rawskiego. 
informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 14 Rozpatrzenie wniosku PHU Józef Kobuszewski w sprawie wyraŜenia 
zgody na podwieszenie przyłącza napowietrznej linii  energetycznej nad działką 
nr 6/9 przy ul. Reymonta. 
Zarząd Powiatu zdecydował, iŜ w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa 
Handlowo Usługowego Józefa Kobuszewskiego w sprawie wyraŜenia zgody na 
podwieszenie przyłącza napowietrznego ASXSn 4 x 70 na istniejącej linii 
napowietrznej energetycznej , nad działką oznaczoną nr 6/9 połoŜoną w obrębie 
nr 5 Rawy Mazowieckiej, wyraŜa zgodę na powyŜsze, zgodnie z załączonym do 
wniosku projektem przebiegu trasy przyłącza, uwidocznionego na fragmencie 
mapy zasadniczej.  
 
Ad. 15 Rozpatrzenie wniosku Pana Zbigniewa Nagórki w sprawie 
wydzierŜawienia działki nr 6/7. 
Pan Stefan Goryczka - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował Zarząd, iŜ wpłynął wniosek Pana Nagórki  
na dzierŜawę działki 6/7 na cele rolnicze, są to grunty orne działka ma 4 hektary. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dzierŜawę działki nr 6/7, ustalając czynsz 
dzierŜawczy po 200 zł brutto za 1 ha za czas dzierŜawy do 30 listopada 2009 
roku tj 800 zł. 
 
Ad. 16 Rozpatrzenie wniosku o zakup 1 ha gruntu przy ul. Targowej. 
Wpłynął wniosek  Pana Stanisława Świetlika w sprawie zakupu jednego                    
hektara gruntu przy ul. Targowej.  
W związku z tym , iŜ nieruchomość jest objęta Łódzką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną Zarząd Powiatu polecił zapytać wnioskodawcę czy jest 
zainteresowany kupnem ziemi w Strefie Ekonomicznej? Po uzyskaniu 
odpowiedzi Zarząd podejmie decyzje w tej sprawie . 
 
Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na działce 
308/13 ul. Reymonta 11.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie 
samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku usytuowanym 
w Rawie Mazowieckiej przy ul. Reymonta 11 na rzecz najemców w trybie 
bezprzetargowym. Udzielając bonifikaty od ceny lokalu w wysokości 99% pod 
warunkiem jednorazowej zapłaty ceny, wpłaty 5% od ceny lokalu, na fundusz 
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remontowy. Uchwała Nr 174/2009 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 18 Uchwała w sprawie układu wykonawczego uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr XXX/163/2009 Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 17 kwietnia 2009 r. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 175/2009. Uchwała stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 19 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 176/2009 w sprawie zmian w 
budŜecie 2009 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
 
Ad. 20 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
05.05.2009 r. na godz. 1200, oraz termin XXXI Sesji Rady Powiatu Rawskiego 
na dzień 28.05.2009 r. na godzinę 1000. 
 
Ad. 21 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak 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 (-) ............................................. 
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