
 
P R O T O K Ó Ł NR 131/2009 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 10 lipca 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 Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu, Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i 
Sportu, Pani Urszula Przerwa - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej, Pani Małgorzata Killman  – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, 
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami, Pan Leszek Przybył – Dyrektor Wydziału Architektury i 
Budownictwa, Pan Marek Sawicki – Specjalista w Wydziale Rozwoju, Promocji 
i Informacji, Pani Janina Widulińska – Inspektor ds. kontroli. 
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Rawski – Marian Krzyczkowski.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. PrzedłuŜenie dróg w ramach NPPDL 2008-2011 . 
4. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych w 

powiecie skierniewickim.  
5. Zatwierdzenie wyniku rozstrzygniętego przetargu na drogę Sadkowice – 

Celinów.  
6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyraŜenia zgody na docieplenie 

budynku w granicy pomiędzy budynkiem Starostwa a drogą lokalną 
wewnętrzną. 

7. Ocena kosztów modernizacji domków i zaplecza w Ośrodku ZHP w 
Spale. 

8. Przedstawienie Regulaminu Turnieju o Puchar Wicestarosty Rawskiego.  
9. Zatwierdzenie planu kontroli na II półrocze 2009 r.  
10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych w 

Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej. 
11. Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ustanowienia 

słuŜebności przesyłu gazu na działce przy ul. Zwolińskiego w Rawie 
Mazowieckiej. 

12. Wniosek firmy „Szpitale Polskie” w sprawie przedłuŜenia terminu 
realizacji umowy dotyczącej opracowania programu reorganizacji 
ochrony zdrowia w powiecie rawskim.  

13. Zatwierdzenie wyników przetargu. 
14. Sprawy róŜne. 
15. Zamknięcie posiedzenia. 
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Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1000 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 PrzedłuŜenie dróg w ramach NPPDL 2008-2011. 
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu 
przekazała informację, iŜ w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu 
korzystnych efektów postępowań przetargowych w ramach realizacji 
Wieloletniego Programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008 – 2011 istnieje moŜliwość kontynuowania przebudowy dróg. Wniosek w 
sprawie dotacji rozszerzających zakres rzeczowy zadania musi być kontynuacją 
zatwierdzonego wniosku w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008 – 2011”. Wartość dofinansowania rozszerzającego zakres 
rzeczowy zadania nie moŜe być większa niŜ 50% kosztów kwalifikowanych. 
Warunkiem koniecznym do wnioskowania jest posiadanie przez wnioskodawcę 
kompletnej i aktualnej ( na dzień wyznaczony jako ostateczny termin składania 
wniosków) dokumentacji technicznej, oraz dokumentów uprawniających do 
realizacji inwestycji ( pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy).  Termin 
złoŜenia wniosku do  30 lipca 2009 r.   
Po krótkiej dyskusji Zarząd Powiatu zdecydował o złoŜeniu wniosku na 
kontynuację przebudowy drogi powiatowej nr 4118 E Pukinin - Mogielnica na 
odcinku Pukinin – Regnów o długości 4,31 km.  
Będąc przy głosie mówczyni poinformowała równieŜ o wypłacie 
odszkodowania w wysokości 70 zł. w związku z powstałą szkodą w pojeździe 
na skutek ubytku na drodze powiatowej. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
wypłatę odszkodowania w wysokości 70 zł.  
RównieŜ w tym samym punkcie Pani Killman poinformowała, iŜ Wójt Gminy 
Sadkowice zwróci się z prośbą o dofinansowanie przebudowy skrzyŜowania w 
m. śelazna znajdującego się w ciągu drogi powiatowej nr 4131 E. W bieŜącym 
roku Gmina złoŜy wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Natomiast realizacja w/w zadania nastąpi w 2010 roku. W ramach 
projektu planuje się przebudowę nawierzchni Ŝwirowej na asfaltową oraz 
rozwiązanie organizacji ruchu.   
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie w/w zadania  w ramach 
udzielenia dotacji.  
 
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych w 
powiecie skierniewickim.  
Pani Małgorzata Killman przedstawiła projekt uchwały w powyŜszej sprawie. 
Zarząd Powiatu Rawskiego pozytywnie zaopiniował Uchwałę Nr 190/2009 w 
sprawie zaopiniowania  zaliczenia drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych 
na terenie Powiatu skierniewickiego. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu.  
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Ad. 5 Zatwierdzenie wyniku rozstrzygniętego przetargu na drogę Sadkowice – 
Celinów.  
Pani Małgorzata Killman przedstawiła informacje o wynikach przetargu na 
remont drogi powiatowej nr 4123E Sadkowice – Celinów w m. Sadkowice. 
Wpłynęły 3 oferty. Wybrano ofertę nr 2 Konsorcjum „ DROGBUD” 
Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o o , 38-100 StrzyŜów ul. 1 Maja 42, 
Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o o                
96-500 Sochaczew ul. InŜynierska 32 w cenie ofertowej 81 348,79 zł. brutto. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki przetargu.  

 
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyraŜenia zgody na docieplenie 
budynku w granicy pomiędzy budynkiem Starostwa a drogą lokalną 
wewnętrzną. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na docieplenie budynku w granicy pomiędzy 
budynkiem Starostwa a drogą lokalną wewnętrzną, jednocześnie proponując 
Państwu Bielańskim podjęcie działań zmierzających do wyprostowania granic 
pomiędzy budynkiem, a drogą lokalną wewnętrzną. Po przeprowadzeniu 
niezbędnych prac wnioskodawca zobowiązany jest uporządkować teren.  
 
Ad. 7 Ocena kosztów modernizacji domków i zaplecza w Ośrodku ZHP w 
Spale. 
Pan Marek Sawicki – Specjalista w Wydziale Rozwoju Promocji i Informacji 
przedstawił Zarządowi informację, iŜ zgodnie ze wstępnym załoŜeniem 
przeznaczenia środków finansowych w kwocie 50.000,00 zł na modernizację 2 
domków i zaplecza w Ośrodku Związku Harcerstwa Polskiego w Spale po 
ocenie stanu faktycznego wykonania przez Inspektora Nadzoru, oraz w 
obecności przedstawiciela Zespołu Placówek Specjalnych Pana Ireneusza 
CzyŜewskiego, który złoŜył wstępną deklarację wykonania tychŜe robót jest to 
kwota moŜliwa do wykonania napraw i remontów bieŜących umoŜliwiającym 
uczestnikom korzystanie z bazy noclegowo – wypoczynkowej. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyŜszą informacją.  
 
Ad. 8 Przedstawienie Regulaminu Turnieju o Puchar Wicestarosty Rawskiego.  
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
przedstawiał regulamin I Samorządowego Turnieju Piłki NoŜnej DruŜyn 
Amatorskich o Puchar Wicestarosty Rawskiego.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym regulaminem. Regulamin 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Ad. 9 Zatwierdzenie planu kontroli na II półrocze 2009 r.  
Pani Janina Widulińska – Inspektor ds. Kontroli przedstawiła plan kontroli na 
drugie półrocze 2009 roku. Zarząd zatwierdził plan kontroli, który stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
 
 Ad. 10 Przedstawienie sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych w 
Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej. 
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Pani Janina Widulińska przedstawiła sprawozdanie Dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej z wykonania zaleceń 
pokontrolnych. Wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane. 
Zarząd Powiatu przyjął powyŜszą informację.  
 
Ad. 11 Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ustanowienia 
słuŜebności przesyłu gazu na działce przy ul. Zwolińskiego w Rawie 
Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
ustanowienia słuŜebności przesyłu gazu na działce nr 549/1 o pow. 2,6858 m 2, 

połoŜonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka  przy ul. Zwolińskiego 46, 
oraz upowaŜnił Wydział do wszczęcia procedury oszacowania ustanowienia 
słuŜebności przesyłu dla Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o o z siedziba 
w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14, Oddział Zakład Gazownictwa Łódź ul. 
Uniwersytecka 2/4.  
RównieŜ w tym samy punkcie zabrał głos Pan Goryczka, który poinformował, iŜ 
firma „ Pruszyński” Sp. z o o w chwili obecnej z powodu  wstrzymania prac 
inwestycyjnych nowego zakładu produkcyjnego w Rawie Mazowieckiej na 
działce nr 308/7 jest zmuszona odstąpić od planowanego zakupu kolejnych 
terenów inwestycyjnych. Realizacja zamierzonych działań powiększenia 
terenów inwestycyjnych będzie aktualna w 2010 roku. Ponadto poinformował, 
iŜ  zostało wysłane  pismo przypominające  Panu Stanisławowi Świetlikowi o  
niedotrzymaniu zobowiązania rozpoczęcia w ciągu 2 lat od dnia nabycia 
inwestycji budowlanych na działce nr 3/7, 3/8 i 3/17 poł. w obrębie nr 5 miasta 
Rawa Mazowiecka. W związku z tym Zarząd zamierza skorzystać z prawa 
odkupu terenu i przystąpi do poszukiwania inwestora na zagospodarowanie 
terenu. Pięcioletni termin uprawniających Powiat do odkupu mija w dniu 
11.02.2010 roku. Druga informacja dotyczyła, iŜ w dniu 10.07.2009 roku 
upłynął uprawniony 18- miesięczny termin rozpoczęcia przez Pana Świetlika 
budowy inwestycji budowlanej na działce nr 308/35 połoŜonej w obrębie nr 4 
miasta Rawa Mazowiecka. Wobec powyŜszego Powiatowi Rawskiemu 
przysługuje w terminie 5 lat prawo odkupu sprzedanych gruntów.  
 
Ad. 12 Wniosek firmy „ Szpitale Polskie” w sprawie przedłuŜenia terminu 
realizacji umowy dotyczącej opracowania programu reorganizacji ochrony 
zdrowia w powiecie rawskim.  
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
przedstawiła wniosek firmy  „ Szpitale Polskie” w sprawie przedłuŜenia terminu 
realizacji umowy opracowania  „Programu reorganizacji w systemie ochrony 
zdrowia na obszarze Powiatu Rawskiego” według załoŜeń rządowego programu 
pt. „ Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących 
system ochrony zdrowia”. Termin opracowania w/w opracowania wyznaczony 
był na 22.07 br.  Firma prosi o przełoŜenie terminu wykonania umowy nr 
120/2009 z dnia 22.06.br. do 15.09.br. ( o 45 dni). Prośbę swą motywuje, iŜ w 
ostatnich dniach na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazały się wzory wytycznych 
dla niezbędnych dokumentów do realizacji „ Planu B” i  przygotowanie w/w 
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dokumentów wymaga o wiele więcej czasu i pracy niŜ było szacowane przed 
podpisaniem umowy.  
Po krótkiej dyskusji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłuŜenie terminu do 
dnia 31.08.2009 roku.  
 
Ad. 13 Zatwierdzenie wyników przetargu. 
Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji przedstawił 
wyniki dwóch  rozstrzygniętych przetargów : 
1.na termomodernizację Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej – zakres III docieplanie ścian Internatu. 
Wpłynęło 5 ofert. Wybrano ofertę nr 1, P.P.H.U. „ BUDREM” ul. Katowicka 
24,  96-200 Rawa Mazowiecka w cenie ofertowej brutto 168.537,91 zł.  
2. na budowę boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieŜy 
przy Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej. Wpłynęło 7 ofert. Wybrano ofertę nr 3, Przedsiębiorstwa 
WielobranŜowego „PROGRAM” Sp. z o. o. Sp. K.  ul. Gomułki 2, 80-279 
Gdańsk w cenie ofertowej brutto 382.543,00 zł.  
Zarząd Powiatu zatwierdził  wyniki przeprowadzonych przetargów.  
 
Ad. 14 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
22.07.2009r. na godz. 1300  . 
 
Ad. 15 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta 
Rawski – Marian Krzyczkowski dokonał o godzinie 1200 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 (-) ............................................. 

 
 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


