
P R O T O K Ó Ł NR 133/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 29 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: Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i 
Sportu, Pani Urszula Przerwa - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej, Pani Janina Widulińska – Inspektor d/s kontroli. 
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Rawski – Marian Krzyczkowski.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Przyjęcie harmonogramu pracy aptek w miesiącu sierpniu i wrześniu.  
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ograniczenia 

działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Łodzi.  

5. Przedstawienie wyników kontroli w ZSP w Rawie Mazowieckiej.  
6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych w 

ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej.  
7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych w 

Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.  
8. Przedstawienie wniosków Dyrektora ZSP w Białej Rawskiej w związku z 

wynikami przeprowadzonej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, 
zniszczeniami z powodu opadów deszczu, brakiem środków na 
wynagrodzenia w internacie.  

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie 
powiatu. 

10.  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Sadkowice. 

11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały  
ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco. 

12. Zatwierdzenie wyniku przetargu. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upowaŜnienia do składania 

oświadczeń woli.  
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 Przyjęcie harmonogramu pracy aptek w miesiącu sierpniu i wrześniu. 
Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram dyŜurów aptek w Rawie 
Mazowieckiej na miesiące sierpień i wrzesień 2009 r. stanowiących załącznik nr 
2 i 3 do niniejszego protokołu.   
 
Ad. 4 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ograniczenia 
działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Łodzi.  
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
omówiła projekt uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały 
Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności 
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi 
poprzez likwidację w jej strukturze komórki organizacyjnej pod nazwą                   
„ Gabinet stomatologiczny” . 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 5 Przedstawienie wyników kontroli w ZSP w Rawie Mazowieckiej.  
Na posiedzeniu Zarządu w dnia 22 lipca br. Członkowie Zarządu otrzymali  
protokół z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Rawie Mazowieckiej. Zakres kontroli obejmował wydatki rzeczowe poniesione 
w roku 2008 przez szkołę. Członkowie Zarządu otrzymali takŜe projekt 
wystąpienia pokontrolnego. Przewodniczący Zarządu i jego zastępca poza w/w 
dokumentami otrzymali zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów 
Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Po zapoznaniu się 
z treścią omawianych dokumentów Zarząd Powiatu zatwierdził projekt 
wystąpienia pokontrolnego oraz zdecydował o przesłaniu zawiadomieniem do 
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów 
publicznych w związku z występującymi nieprawidłowościami jakie zostały 
ujawnione podczas przeprowadzonej kontroli. 
 
Ad. 6 Przedstawienie sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych w 
ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej.  
Pani Janina Widulińska – Inspektor ds. kontroli przedstawiła sprawozdanie 
Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
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Mazowieckiej z wykonania zaleceń pokontrolnych.Wszystkie zalecenia 
pokontrolne zostały wykonane.  
Zarząd Powiatu przyjął powyŜszą informację.   
 
Ad. 7 Przedstawienie sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych w 
Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.  
W tym punkcie Pani Janina Widulińska przedstawiła sprawozdanie Dyrektora 
Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej z wykonania zaleceń 
pokontrolnych. Wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane. 
Zarząd Powiatu przyjął powyŜszą informację.  
 
Ad. 8 Przedstawienie wniosków Dyrektora ZSP w Białej Rawskiej w związku z 
wynikami przeprowadzonej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, 
zniszczeniami z powodu opadów deszczu, oraz brakiem środków na 
wynagrodzenia w internacie.  
Pani Dyrektor Jolanta Popłońska zwróciła się z wnioskiem o przekazanie 
dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe i pochodne w internacie w wysokości 126.218 zł. Zarząd Powiatu 
zdecydował, aby Pani Dyrektor dokonała przesunięć środków finansowych 
między poszczególnymi paragrafami szkoły a internatem.  
Ponadto Pani Dyrektor poinformowała, iŜ w związku z nakazem kontroli 
Państwowej Inspekcji Pracy jaka miała miejsce w szkole niezbędne są  środki 
finansowe w wysokości 8000 zł. na wykonanie prac remontowo – budowlanych 
w szkole. Koszt prac opiewa na kwotę 5600 zł. Zarząd Powiatu zdecydował, iŜ 
przekaŜe kwotę faktycznie poniesioną na  w/w prace a podstawą będzie oferta 
firmy wykonującej prace.  
 Pani Dyrektor Popłońska zwróciła się równieŜ o przekazanie dodatkowo kwoty 
1800 zł na wypłacenie dodatku za szkodliwe warunki pracy dla dwóch osób – 
wystąpienie Państwowego Inspektora Pracy. Zarząd wyraził zgodę na 
przekazanie środków (zostaną przekazane w miesiącu sierpniu). 
Kolejno Pani Dyrektor Popłońska  poinformowała o problemie zalewania 
pomieszczeń szkolnych podczas nadmiernych opadów. Wskazuje równieŜ, Ŝe 
powodem tej sytuacji moŜe być wadliwa instalacja sanitarna. Zarząd Powiatu 
uznał Ŝe Pani Dyrektor powinna zlecić sprawdzenie  instalacji a pomocny w tym 
względzie będzie Wydział Rozwoju Promocji i Informacji.   
 
Ad. 9 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie 
powiatu. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady 
Powiatu w sprawie zmian w budŜecie powiatu 2009 roku.  
Zarząd Powiatu przyjął omówiony projekt uchwały.  
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Ad. 10 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Sadkowice.  
Pani Marzena Pakuła przedstawiła Członkom Zarządu projekt uchwały Rady 
Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice.  
Zarząd Powiatu przyjął omawiany projekt uchwały.  
  
Ad. 11 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały 
ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco. 
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 
uchwały ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco.  
 
Ad. 12 Zatwierdzenie wyniku przetargu.  
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił informację z sesji 
otwarcia ofert dot. Budowy drogi dojazdowej na działce nr 6/19, 6/17 do 
terenów wchodzących w skład ŁSSE w Rawie Mazowieckiej. Wpłynęło 6 ofert. 
Wybrano ofertę nr 2 CEZET BIS Sp. z o. o Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – 
Mostowych ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice w cenie ofertowej 
211.327,59 zł. brutto. Zamawiający posiada na ten cel środki w wysokości 
260.000,00 zł brutto.    
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik przetargu.  
 
Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upowaŜnienia do składania 
oświadczeń woli.  
Pan Sławomir Stefaniak przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenie 
upowaŜnienia do składania oświadczeń woli Pana Józefa Matysiaka – Starostę 
Rawskiego oraz Krzysztof Janeczka – Członka Zarządu Powiatu w sprawach 
majątkowych powiatu związanych z realizacją projektu  Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4118E Pukinin – Mogielnica od km 4+500 do km 6+985  w 
ramach  Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008-2011. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie realizacji  
w.w. projektu. W podjęciu uchwały uczestniczył równieŜ Pan Starosta – Józef 
Matysiak. Uchwała Nr 199/2009 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 14 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych  ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
06.08.2009 r. na godz. 900 . 
 
Ad. 15 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta – 
Marian Krzyczkowski dokonał o godzinie 1130 zamknięcia posiedzenia Zarządu 
Powiatu.  
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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 (-) ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            


