
P R O T O K Ó Ł NR 125/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 8 czerwca 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 Teresa Pietrzak – 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego, Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pani Jadwiga Majchrzak – 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Urszula Przerwa - Dyrektor 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Pani ElŜbieta Kosela – St. Specjalista 
w Zarządzie Dróg Powiatowych, Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami , Pani Anna Ostolska – 
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. Przedstawienie wyników kontroli w LO w Rawie Mazowieckiej . 
4. Przedstawienie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Białej Rawskiej o utworzenie od 1 września 2009 roku Technikum 
Uzupełniającego dla dorosłych kształcącego w zawodzie technik ogrodnik 
i technik handlowiec.  

5. Rozpatrzenie wniosku MLUKS „ Dwójka” w sprawie dofinansowania 
kosztów przejazdu zawodników na obóz sportowy do Nowego Targu.  

6. Rozpatrzenie wniosku LKS Wulkan Wólka Lesiewska w sprawie 
dofinansowania zakupu strojów sportowych.  

7. Rozpatrzenie wniosku MUKS „Juvenia” w sprawie dofinansowania 
kosztów przejazdu zawodników na zgrupowanie sportowe do 
miejscowości Gawrych – Ruda koło Płociczna. 

8. Zatwierdzenie harmonogramu pracy aptek w powiecie rawskim w 
miesiącu czerwcu i lipcu. 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwały 
zmieniającej statut SP ZOZ. 

10. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dzierŜawy gruntu przy ul. Reymonta.  
11. Informacja w sprawie przekazania budynku Ośrodka Zdrowia w 

Sierzchowach.  
12. Informacja o postępowaniu przetargowym na dostawę kruszywa. 
13. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nasadzeń drzew.  
14. Stanowisko sądu 
15. Sprawy róŜne. 
16. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 900 dokonał Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
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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 Przedstawienie wyników kontroli w LO w Rawie Mazowieckiej . 
Pani Janina Widulińska – Inspektor ds. kontroli przedstawiła informacje o 
wynikach kontroli w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawioną treścią protokołu z kontroli i 
zatwierdził projekt wystąpienia pokontrolnego.  
 
Ad. 4 Przedstawienie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Białej Rawskiej o utworzenie od 1 września 2009 roku Technikum 
Uzupełniającego dla dorosłych kształcącego w zawodzie technik ogrodnik i 
technik handlowiec.  
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej o utworzenie od 1 września br. Technikum Uzupełniającego dla 
dorosłych kształcącego w zawodzie technik ogrodnik i technik handlowiec. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek i ustalił, iŜ Dyrektor szkoły 
powinna przeprowadzić rekrutację do w/w szkół.  
 
Ad. 5 Rozpatrzenie wniosku MLUKS „ Dwójka” w sprawie dofinansowania 
kosztów przejazdu zawodników na obóz sportowy do Nowego Targu.  
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ Dwójka ” zwrócił się z prośbą o 
dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci z Rawy Mazowieckiej na obóz 
sportowy do Nowego Targu w dniach 01.08.2009 r. – 14.08.2009 r.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek i przyznał dofinansowanie 
kosztów przejazdu w wysokości 1500 zł.  
 
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku LKS Wulkan Wólka Lesiewska w sprawie 
dofinansowania zakupu strojów sportowych.  
Kolejny wniosek wpłynął od Ludowego Klubu Sportowego Wulkan z Wólki 
Lesiewskiej i dotyczył dofinansowania zakupu strojów sportowych.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek i wyraził zgodę na zakup 
kompletów stroi sportowych z logo powiatu rawskiego.  
 
Ad. 7 Rozpatrzenie wniosku MUKS Juvenia w sprawie dofinansowania kosztów 
przejazdu zawodników na zgrupowanie sportowe do miejscowości Gawrych – 
Ruda koło Płociczna. 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Juvenia zwrócił się z prośbą o 
dofinansowanie kosztów przejazdu na zgrupowanie sportowe siatkarzy klubu do 
miejscowości Gawrych– Ruda koło Płociczna w okresie od 10 do 30 sierpnia br. 
W zgrupowaniu weźmie udział 60 dziewcząt i chłopców w dwóch turnusach po 
10 dni. Koszt jednego przejazdu wynosi 2000 zł.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie kosztów przejazdu w 
wysokości 1500 zł.  
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Ad. 8 Zatwierdzenie harmonogramu pracy aptek w powiecie rawskim w 
miesiącu czerwcu i lipcu. 
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
przedstawiła harmonogram dyŜurów aptek w Rawie Mazowieckiej na miesiące 
czerwiec i lipiec 2009 r. stanowiących załącznik nr 2 i 3 do niniejszego 
protokołu.  
Zarząd zatwierdził przedstawione harmonogramy.  
 
Ad. 9 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwały 
zmieniającej statut SP ZOZ. 
Pani Urszula Przerwa omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 
XXX/161/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 
kwietnia 2009 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
 Ad. 10 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dzierŜawy gruntu przy ul. Reymonta.  
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił wniosek Pana Roberta Bednarka, który zwraca 
się z prośbą o wydzierŜawienie 1,5 h nieuŜytków rolnych ( tj. części działki nr 
76) w postaci zbiorników wodnych połoŜonych w obrębie nr 5  przy ul. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej na okres 10 – ciu lat.   
Zarząd Powiatu zdecydował, o udzieleniu odpowiedzi Panu Bednarkowi, iŜ 
przedmiotowa działki przeznaczona jest do sprzedaŜy w całości, co jednocześnie 
wyklucza dzierŜawę urządzonych na przedmiotowej działce zbiorników 
wodnych, na tak długi okres.  
 
Ad. 11 Informacja w sprawie przekazania budynku Ośrodka Zdrowia w 
Sierzchowach.  
Pan Stefan Goryczka poinformował Zarząd, iŜ Gmina Cielądz pozytywnie 
ustosunkowała się do propozycji Zarządu w sprawie przejęcia przez Gminę 
Cielądz w drodze darowizny (nieodpłatnie) zabudowanej nieruchomości – 
wiejskiego ośrodka zdrowia we wsi Sierzchowy.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
 
Ad. 12 Informacja o postępowaniu przetargowym na dostawę kruszywa. 
Pani ElŜbieta Kosela  – St. Specjalista w Zarządzie Dróg Powiatowych 
przekazała informację o postępowaniu przetargowym na dostawę kruszywa. 
Wpłynęło 7 ofert, w tym dwie o jednakowych cenach tj. 222 772,00 zł brutto.  
Jedną odrzucono z powodu braku wpłaty wadium. Zamawiający posiada na ten 
cel środki w wysokości 230 000,00 zł. W związku z tym , iŜ dwie oferty miały 
jednakowe ceny wystąpiono o złoŜenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe 
nie mogą być wyŜsze od ofert złoŜonych.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyŜszą informacja.  
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Ad. 13 Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nasadzeń drzew.  
Pani Anna Ostolska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa przedstawiał wniosek Urzędu Gminy w Sadkowicach o 
dofinansowanie w wysokości 3000 zł. z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupu sadzonek drzew i krzewów 
ozdobnych niezbędnych do zagospodarowania terenu wokół zbiornika małej 
retencji znajdującego się przy drodze powiatowej Sadkowice – Celinów.     
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył powyŜszy wniosek przyznając 
dofinansowanie w wysokości 3000 zł.  
Kolejny wniosek, który przedstawiła Pani Dyrektor wpłynął od Wydziału 
Organizacyjnego i dotyczył równieŜ dofinansowania z PFOŚiGW w wysokości 
4500 zł. zakupu i posadzenia 6 drzew w miejsce wyciętych przy Zespole 
Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Zarząd Powiatu rozpatrzenie 
wniosku przełoŜył na kolejne posiedzenie zarządu i  poprosił o udzielenie 
wyjaśnień co  do kosztów nasadzeń drzew.  
 
Ad. 14 Stanowisko sądu. 
Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski poinformował Członków Zarządu o 
zamiarze likwidacji mających siedzibę w Skierniewicach Zamiejscowych 
Wydziałów Sądu Okręgowego w Łodzi, tj. XIII Wydziału Cywilnego i XVII 
Wydziału Karnego. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyŜszą  informację. 
  
Ad. 15 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych zabrał głos Pan Starosta, który poinformował Członków 
Zarządu o uroczystościach, które odbędą się w dniu 13.06.br. z okazji 10 – lecie 
Powiatu Kutnowskiego na zamku w Oporowie, oraz 14.06.br. z okazji 10 
rocznicy pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Łowicza. RównieŜ w 
sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
17.06.2009 r. na godz. 1000  . 
 
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 1000 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  (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


