
P R O T O K Ó Ł NR 148/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 20  listopada 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 Urszula Przerwa – Dyrektor  Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej, Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami, Pani Anna Ostalska - Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Pan Jan Idzikowski -  Dyrektor 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Rozpatrzenie propozycji nabycia w drodze bezprzetargowej od PKP 

części nieruchomości połoŜonej w JeŜowie dawny dworzec kolejki 
wąskotorowej. 

4. Przedstawienie informacji w sprawie oszacowania wartości działki nr 
549/2 – stacja transformatorowa połoŜona przy ul. Zwolińskiego.   

     5.  Informacja o wydatkach środków finansowych PFOŚiGW w roku 2009.   
6. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu 

rawskiego za lata 2007-2008. 
7. PrzedłoŜenie odpowiedzi „ Szpitali Polskich”  z dnia 16.11.2009 roku. 
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu rawskiego na 

dzień 31.10.2009 roku. 
9. Informacja z realizacji programu „Razem bezpieczniej” na dzień 

31.10.2009 roku. 
10. Informacja w sprawie zmiany składu komisji przetargowych dla 

prowadzenia postępowań, w których zamawiającym jest Powiat Rawski 
w zakresie pozostałych inwestycji i dostaw. 

11. Sprawy róŜne. 
12. 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 Rozpatrzenie propozycji nabycia w drodze bezprzetargowej od PKP 
części nieruchomości połoŜonej w JeŜowie dawny dworzec kolejki 
wąskotorowej. 
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował, iŜ Polskie Koleje Państwowe przedstawiły 
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propozycję sprzedaŜy lokalu uŜytkowego w miejscowości JeŜów (dawny 
dworzec kolejki wąskotorowej), wraz z prawem uŜytkowania wieczystego w 
udziałach w działce nr 480/1 na rzecz Powiatu Rawskiego w drodze 
bezprzetargowej.  
Zarząd Powiatu szczegółowo rozwaŜy powyŜszą propozycję, po przedłoŜeniu 
przez PKP operatu szacunkowego określającego wartość przekazywanych praw 
majątkowych, uwzględniającego równieŜ nakłady jakie trzeba będzie ponieść na 
remont i zagospodarowanie lokalu. Ponadto Zarząd Powiatu wnosi o ponowne 
rozpatrzenie przez PKP, kwestii nieodpłatnego przekazania przedmiotowego 
lokalu wraz z prawem uŜytkowania wieczystego gruntu, na cele związane z 
inwestycjami infrastrukturalnymi słuŜącymi wykonywaniu zadań własnych 
przez powiat.  
 
Ad. 4 Przedstawienie informacji w sprawie oszacowania wartości działki nr 
549/2 – stacja transformatorowa połoŜona przy ul. Zwolińskiego.   
Zarząd Powiatu na posiedzeniu Nr 117/2009 w dniu 31.03.2009 r. ustalił 
wartość działki nr 549/2 na kwotę 38.000 zł ( brutto), na tę kwotę składała się 
wartość nieruchomości wyszacowana na kwotę 22.400 zł + przewidywane 
koszty przebudowy linii. W związku z tym, iŜ protokół uzgodnień na w/w 
kwotę nie został podpisany przez Zakład Energetyczny, na spotkaniu w 
Starostwie Powiatowym w dniu 30 października br. z przedstawicielami  
Zakładu Energetycznego ustalono, iŜ Powiat wykona dokumentację techniczną 
przebudowy linii energetycznej na działce 549/2 natomiast, Zakład 
Energetyczny wykona na własny koszt przebudowę linii energetycznej. Pan  
Dyrektor Goryczka zwrócił się do Zarządu z wnioskiem o wyraŜenie zgody na 
sprzedaŜ działki nr 549/2 za kwotę która wynika z opracowanego operatu 
szacunkowego tj.  22.400 zł. ( netto). 
Po dyskusji Zarząd Powiatu  wyraził zgodę na sprzedaŜ nieruchomości 549/2 za 
kwotę 22.400 zł. ( netto).  
  
Ad. 5 Informacja o wydatkach środków finansowych PFOŚiGW w roku 2009.  
Pani Anna Ostalska – Dyrektor Wydziału  Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa przedstawiła informację o wydatkach środków finansowych 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 
2009.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 6 Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu 
rawskiego za lata 2007-2008. 
Pani Dyrektor Ostalska przedstawiła sprawozdanie z realizacji Planu 
Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
Sprawozdaniem z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu rawskiego 
za lata 2007-2008, stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
Ponadto Pan Starosta Matysiak zobowiązał Panią Dyrektor Ostalską, aby 
rozeznała się jaki byłby koszt wykonania tablic informacyjnych, pn. „kierowco 
nie śmieć”.  PowyŜsze tablice ustawione byłyby przy drogach powiatowych. 
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Ad. 7 PrzedłoŜenie odpowiedzi „ Szpitali Polskich”  z dnia 16.11.2009 roku. 
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
przedstawiła odpowiedz firmy „Szpitale Polskie” z dnia 16 listopada br. w 
sprawie dalszej współpracy dotyczącej opracowania programu reorganizacji w 
systemie ochrony zdrowia na obszarze powiatu rawskiego. Firma proponuje 
aneks do umowy w sprawie ukończenia opracowania pt. „Program reorganizacji 
w systemie ochrony zdrowia na obszarze Powiatu Rawskiego” w ramach 
rządowego programu pt. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w 
działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” na potrzeby złoŜenia przez 
Powiat rawski do Wojewody Łódzkiego wniosku o objęcie Programem, oraz 
harmonogram działań, aby ostateczne skompletowanie wszystkich materiałów i 
podjęcie uchwały, a następnie złoŜenie wniosku nastąpiło do końca roku 2009. 
Ponadto firma mając na uwadze wolę dalszej, owocnej współpracy z Zarządem 
Powiatu, ze swojej strony deklaruje gotowość podpisania aneksu, który uzaleŜni 
całe wynagrodzenie za wykonanie opracowania od pozytywnego zaopiniowania 
wniosku do Wojewody Łódzkiego o objęcie Programem, oraz sumę, która była 
wymieniona w poprzednim aneksie jako druga rata zapłaty.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyŜszą odpowiedzią firmy, co do kwestii czy 
będzie to nowa umowa, czy aneks do umowy ? Zarząd zdecyduje po 
przedstawieniu opinii prawnej.  
Ponadto Pani Dyrektor Przerwa przedstawił oferty innych firm, które byłyby w 
stanie opracować „Program reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na 
obszarze Powiatu Rawskiego” w ramach rządowego programu pt. „ Wsparcie 
jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system 
ochrony zdrowia”.  
 
Ad. 8 Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu rawskiego na 
dzień 31.10.2009 roku. 
Pan Jan Idzikowski – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa na terenie 
powiatu rawskiego na dzień 31.10.2009 roku.  
Zarząd Powiatu zapoznała się z przedstawioną informacją, która stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu i  stanowić będzie materiał na XXXVI Sesję Rady 
Powiatu Rawskiego.  
Ponadto zabierając głos Pan Starosta – Józef Matysiak poinformował, iŜ 
cyklicznie odbywają się narady robocze w zakresie podejmowanych działań 
zabezpieczających rozpowszechnianie się wirusa grypy AH1N1.  
 
Ad. 9 Informacja z realizacji programu „Razem bezpieczniej” na dzień 
31.10.2009 roku. 
Pan Dyrektor Idzikowski przedstawił informację z realizacji programu „ Razem 
bezpieczniej” na dzień 31.10.2009 r.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją, która stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu i stanowić będzie materiał na XXXVI Sesję Rady 
Powiatu Rawskiego.  
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Ad. 10 Informacja w sprawie zmiany składu komisji przetargowych dla 
prowadzenia postępowań, w których zamawiającym jest Powiat Rawski w 
zakresie pozostałych inwestycji i dostaw. 
Pan Marian Krzyczkowski - Wicestarosta Powiatu przedstawił projekt uchwały 
w sprawie zmiany stałych składów komisji przetargowych dla prowadzenia 
postępowań, w których Zamawiającym jest Powiat Rawski. 
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 221/2009. Uchwała stanowi załącznik  
nr 6 do protokołu.  
 
Ad. 11 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
25.11.2009 r. na godzinę 1400. 
 
Ad. 12 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta – 
Józef Matysiak dokonał o godzinie 1230 zamknięcia posiedzenia Zarządu 
Powiatu.  
 
 
W załączeniu: 

      - 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 (-) ............................................. 

 
 
 


