
P R O T O K Ó Ł NR 161/2010 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 28 stycznia 2010 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Małgorzata  Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i 
Transportu, Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i 
Sportu, Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji, Halina 
Bartkowicz- BłaŜejewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami.    
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Wybór inspektora nadzoru i zakresu promocji realizowanego projektu      

„Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum sadowniczego i 
konferencyjnego Biała Rawska – Babsk”.    

4. Zatwierdzenie harmonogramu dyŜurów pracy aptek na miesiące luty i 
marzec. 

5. Przedstawienie propozycji Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych 
na 2010 rok.  

6. Wniosek Dyrektora ZSP w Białej Rawskiej w sprawie przekazania 
wkładu pienięŜnego w wysokości 11.740,00 zł. na realizację przez szkołę 
projektu pn. „ Dobra szkoła – lepsza przyszłość”. 

7. Wniosek Dyrektora ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej w sprawie 
zabezpieczenia kwoty 25.000 zł na realizację projektu przez szkołę pn.      
„ Sukces w szkole zawodowej – szansą na rynku pracy”. 

8. Prośba Dyrektor ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej o podział klasy 
zawodowej na dwa oddzielne oddziały. 

9. Prośba Dyrektora ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej o 
utworzenie technikum w zawodzie technik logistyk.  

10. Przedstawienie wyjaśnień Dyrektora ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej odnośnie kosztów uŜywania samochodu prywatnego do 
celów słuŜbowych przez Kierownika stołówki oraz skalkulowanie 
kosztów remontu i wykorzystania samochodu posiadanego przez szkołę. 

11. Przedstawienie sprawozdania z wykorzystania średnich wynagrodzeń na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Rawski. 

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej o 
zabezpieczenie środków finansowych na usunięcie awarii instalacji c.o. w 
Przychodni SP ZOZ.  

13.  WyraŜenie zgody na wykonanie prac archeologicznych przy budowie 
krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem.    
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14. Informacja o przystąpieniu powiatu rawskiego do programu                                 
„ Wyrównywanie róŜnic między regionami II”. 

15. Przedstawienie wykazu nieruchomości powiatowych na zabezpieczenie 
kredytu.  

16. Propozycje porządku XXXVIII Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
17.Sprawy róŜne. 
18.Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 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 Wybór inspektora nadzoru i zakresu promocji realizowanego projektu              
„Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum sadowniczego i 
konferencyjnego Biała Rawska – Babsk”.   
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu  
poinformowała, iŜ w związku z realizacją projektu pod nazwą „Poprawa 
dostępności komunikacyjnej centrum sadowniczego i konferencyjnego Biała 
Rawska – Babsk” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Niezbędne jest zlecenie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy 
realizacji projektu, oraz promocja projektu. Proponuje się złoŜenie zapytania 
ofertowego do 14 000 euro. Ogłoszenia związane z zapytaniem ofertowym będą 
udostępnione na stronie Powiatu Rawskiego, oraz na tablicy ogłoszeń. Zakres 
rzeczowy zamówienia dotyczącego promocji projektu z logo powiatu obejmuje 
zakup długopisów - 200szt., zakładki indeksujące – 50szt., notesy reklamowe 
A-4 – 100szt., teczka na dokumenty – 200szt., torba na dokumenty – 50szt., 
koszulki Polo męskie -100szt., koszulki polo damskie -100szt., oraz 
opracowanie i umieszczenie artykułu w prasie lokalnej.  Planowane koszty 
związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego to kwota 20.000 zł + VAT, 
natomiast koszty związane z promocją projektu to kwota 9.000 zł + VAT. 
PowyŜsze kwoty są ujęte w umowie o dofinansowanie oraz budŜecie powiatu.    
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyŜsze propozycje.    
 
Ad. 4 Zatwierdzenie harmonogramu dyŜurów pracy aptek na miesiące luty i 
marzec. 
Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram dyŜurów pracy aptek na miesiące luty 
i marzec, które stanowią załącznik nr 2 i 3 do protokołu.  
 
Ad. 5 Przedstawienie propozycji Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych 
na 2010 rok.  
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
przedstawiła projekt Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i 
Sportowych na 2010 rok.   
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Zarząd Powiatu po drobnych korektach zatwierdził omówiony projekt. 
Kalendarz stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Pan Starosta Matysiak zobowiązał Panią Dyrektor Majchrzak o wpisanie do 
Kalendarza Imprez na 2010 rok Festynu rodzinnego pod nazwą „ Powitanie 
lata”, który odbędzie się w miesiącu czerwcu w Regnowie.  
 
Ad.6 Wniosek Dyrektora ZSP w Białej Rawskiej w sprawie przekazania wkładu 
pienięŜnego w wysokości 11.740,00 zł. na realizację przez szkołę projektu pn.             
„ Dobra szkoła – lepsza przyszłość”. 
Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej zwróciła 
się z wnioskiem o przekazanie wkładu pienięŜnego w wysokości 11.740,00 zł. 
na realizację przez szkołę projektu pn.” Dobra szkoła – lepsza przyszłość”.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie wkładu pienięŜnego w wysokości 
11.740, 00 zł.  
 
Ad. 7 Wniosek Dyrektora ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej w sprawie 
zabezpieczenia kwoty 25.000 zł na realizację projektu przez szkołę pn.                       
„ Sukces w szkole zawodowej – szansą na rynku pracy”. 
Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się z wnioskiem o zabezpieczenie kwoty 25.000,00 zł. w 
budŜecie powiatu na realizację przez szkołę projektu pn. „ Sukces w szkole 
zawodowej szansa na rynku pracy”.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie kwoty 25.000,00 zł w 
budŜecie powiatu na realizację w/w projektu z dochodów własnych.  
 
Ad. 8 Prośba Dyrektor ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej o podział klasy 
zawodowej na dwa oddzielne oddziały. 
Dyrektor ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z prośbą o wyraŜenie  
zgody na dokonanie w drugim półroczu roku szkolnego 2009/2010 podziału 
klasy zasadniczej szkoły zawodowej, która łączy dwa zawody: kucharz małej 
gastronomii i sprzedawca na dwa oddzielne oddziały.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podział od II semestru.  
 
Ad. 9 Prośba Dyrektora ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej o 
utworzenie technikum w zawodzie technik logistyk.  
Pani Majchrzak przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, w którym zwraca się  z prośbą  o 
utworzenie od 1 września br. Technikum kształcącego w zawodzie technik 
logistyk. 
Zarząd Powiatu przychylił się do prośby Dyrektora i ustalił, iŜ  Dyrektor szkoły 
powinien przeprowadzić rekrutację do w/w szkoły.   
 
Ad. 10 Przedstawienie wyjaśnień Dyrektora ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej odnośnie kosztów uŜywania samochodu prywatnego do celów 
słuŜbowych przez Kierownika stołówki oraz skalkulowanie kosztów remontu i 
wykorzystania samochodu posiadanego przez szkołę. 
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Kolejno Pani Dyrektor przedstawiła wyjaśnienie Pana Dyrektora Romańczuka 
odnośnie kosztów uŜywania samochodu prywatnego do celów słuŜbowych 
przez Kierownika stołówki oraz skumulowanie kosztów remontu i 
wykorzystania samochodu posiadanego przez szkołę. Pan Dyrektor informuje, 
iŜ koszt naprawy samochodu Fiat Uno wykorzystywanego dotychczas do nauki 
jazdy wyniesie około 3270 zł.: w tym części zamienne 2170 zł, robocizna około 
500 zł., wymiana opon około 600 zł. Do powyŜszej kwoty naleŜy dodać około 
400 zł. (koszty ubezpieczenia i przeglądu technicznego).Ponadto poinformował, 
iŜ roczny koszt brutto uŜywania prywatnego samochodu do celów słuŜbowych 
Kierownika stołówki pełniącego jednocześnie funkcję intendenta wyniesie 
około 2000 zł. brutto ( ryczałt na uŜywanie samochodu prywatnego do celów 
słuŜbowych przysługuje tylko za dni w których funkcjonuje stołówka szkolna).  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionymi powyŜej wyjaśnieniami.  
 
Ad. 11 Przedstawienie sprawozdania z wykorzystania średnich wynagrodzeń na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Rawski. 
W tym punkcie Pani Majchrzak przedstawiła sprawozdanie z wykorzystania 
średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 
szkołach prowadzonych przez Powiat Rawski. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z  przedstawionym sprawozdaniem. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
W tym punkcie Pan Jarosław Kobierski – Członek Zarządu podniósł kwestie 
zmian w funkcjonowaniu internatów prowadzonych przez Powiat rawski. 
 
Ad. 12 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej o 
zabezpieczenie środków finansowych na usunięcie awarii instalacji c.o. w 
Przychodni SP ZOZ.  
Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji przedstawił 
wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej o zabezpieczenie środków finansowych na usunięci awarii 
instalacji c.o w Przychodni Rejonowej na ul. Niepodległości 8 w Rawie 
Mazowieckiej. Awaria dotyczy ciągłych ubytków wody w instalacji centralnego 
ogrzewania, co skutkuje brakiem dopływu ciepła do pomieszczeń 
zlokalizowanych na piętrze budynku Przychodni. Widoczny ubytek wody w 
instalacji c.o. wykazywany jest na manometrze zlokalizowanym w węźle 
ciepłowniczym. Ponadto Pani Dyrektor nadmienia, iŜ w dniu 9.01.br. 
przeprowadzono wymianę głównych starych zaworów grzybkowych na zawory 
kulkowe co pozwoliło na zlokalizowanie tych pomieszczeń w części 
niepodpiwniczonej budynku, które są ogrzewane z instalacji c.o., na której 
występuje przeciek. Wobec powyŜszej sytuacji, aby nie dopuścić do przerwania 
ogrzewania budynku, raz na dobę uzupełniana jest woda w zładzie instalacji 
centralnego ogrzewania. Dyrektor Irla poinformował, iŜ wpłynęły 2 oferty na 
wykonanie prac związanych z  wymianą instalacji centralnego ogrzewania na 
odcinku biblioteki i apteki.  

1. Firma Spółka cywilna „ Instalator” sanitarne i c.o. A.Dominika i J. 
Porczyk Rawa Mazowiecka ul. Mszczonowska 10, cena ofertowa 
22.284,85 zł brutto. 
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2. Zakład instalacji sanitarnych „WOD-KAN” gazowe i c.o. Edward Koper 
Rawa Mazowiecka ul. Solidarności 7/19, cena ofertowa  30.500,00 zł. 
brutto.  

Zarząd Powiatu dokonał wyboru firmy „ Instalator „ A.Dominika i J. Porczyk 
ul.Mszczonowska 10 z siedzibą w Rawie Mazowieckiej do realizacji zadania tj. 
wymiany instalacji c.o., oraz wymiany 15 szt. grzejników za cenę ofertową 
22.284,85 zł. brutto.  
 
Ad.13 WyraŜenie zgody na wykonanie prac archeologicznych przy budowie 
krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie prac archeologicznych związanych 
z budową krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem.  
 
Ad. 14 Informacja o przystąpieniu powiatu rawskiego do programu                      
„Wyrównywanie róŜnic między regionami II”. 
Pani Halina Bartkowicz- BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie poinformowała, iŜ Łódzki Oddział Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprosił powiat rawski do udziału w II 
edycji „ Programu wyrównywania róŜnic między regionami II”.      
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do programu.  
 
Ad. 15 Przedstawienie wykazu nieruchomości powiatowych na zabezpieczenie 
kredytu.  
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił wykaz nieruchomości powiatowych, które 
mogłyby stanowić zabezpieczenie kredytu dla szpitala. Są to działki o 
numerach: 5-6/7, 4-310/2, 5-3/21, 5-3/31, 5-3/34, 4-308/27, 4-308/5, 4-307/10, 
4-307/8, 4-387/1, 4-387/2.  
Zarząd Powiatu po dyskusji wstępnie zaakceptował do zabezpieczenia kredytu 
dla szpitala działki o numerach: 4-387/1, 4-387/2 ( Przychodnia Rejonowo – 
Specjalistyczna w Rawie Mazowieckiej ul. Niepodległości 8), działkę nr 4-
310/2 ( w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej), oraz działkę nr 4-308/27 ( działka przy ul. 
Targowej w Rawie Mazowieckiej).  
Ponadto Zarząd Powiatu zobowiązał Pana Dyrektora Goryczkę o wystąpienie do 
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. W. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej o informację w sprawie  sposobu uŜytkowania działki nr 4-
310/2,( która jest w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
W. Reymonta w Rawie Mazowieckiej), oraz przewidywane plany 
zagospodarowania w/w działki. Zarząd Powiatu zwrócił się do Wydziału 
Finansów i BudŜetu  o przygotowanie informacji dotyczącej  czy nieruchomości 
stanowiące aktualne zabezpieczenie hipoteczne mogłyby być uwolnione z tego 
zabezpieczenia, lub czy istnieje moŜliwość zwiększenia kwoty kredytu na 
istniejącym zabezpieczeniu hipotecznym?.   
 
Ad. 16 Propozycja porządku XXXVIII Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
W tym punkcie Pan Sekretarz przedstawił proponowany porządek obrad 
XXXVIII Sesji Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się w dniu 12.02.br.: 



 6 

1. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji bezpieczeństwa. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
4. Sprawozdanie z wykorzystania średnich wynagrodzeń na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Rawski.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany porządek obrad. 
 
Ad. 17 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
04.02.2010 r. na godzinę 1300. 
 
Ad. 18 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta – 
Józef Matysiak dokonał o godzinie 1400 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 (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 


