
P R O T O K Ó Ł NR 163/2010 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 24 lutego 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: Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Małgorzata  Killman – 
Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu, Wiesław Miksa – 
Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.   
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Zgoda na zakup materiałów do remontu dróg powiatowych. 
4. Wykaz gruntów powiatowych przeznaczonych pod zabezpieczenie 

kredytu bankowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.  
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie 

powiatu.  
6. Wniosek w sprawie częściowego pokrycia kosztów wymiany drzwi 

wejściowych w mieszkaniu przy ul. Południowej 27. 
7. Propozycja porządku Sesji Rady Powiatu.  
8.  Sprawy róŜne. 
9.  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 Zgoda na zakup materiałów do remontu dróg powiatowych. 
Pani Małgorzata Killman- Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu 
zwróciła się z prośbą o wyraŜenie zgody na  zakup: 
- 100 ton masy mineralno-asfaltowej na zimno (jako zamówienie do 14 tyś 
EURO), 
- 80 ton emulsji asfaltowej ( jako zamówienie do 14 tyś EURO), 
- 400 ton grysów do remontów cząstkowych (jako zamówienie do 14 tyś 
EURO), 
- masy bitumicznej „na gorąco” 30 ton ( częściowo jako zamówienie do 14 tyś 
EURO, a pozostała część przetarg). 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup powyŜszych materiałów do remontów 
dróg powiatowych, oraz zgodę na  uruchomienie procedury przetargowej.   
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Ponadto Pani Dyrektor poinformowała, iŜ Pan Krzysztof Bańkowski –Naczelnik 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Biała Rawska poinformował 
telefonicznie, iŜ sołectwa chcą uruchomić środki finansowe z funduszy 
sołeckich na zakup materiałów do remontu drogi powiatowej Gołyń – 
Chrząszczew. Są to środki w wysokości 11500 zł z przeznaczeniem na remont 
odcinka drogi w m. Chrząszczew przy szkole, odcinek Chrząszczew – Gołyń 
środki w wysokości 6900 zł, oraz w m. Gołyń - 7600 zł.    
 
Ad. 4 Wykaz gruntów powiatowych przeznaczonych pod zabezpieczenie 
kredytu bankowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.  
Pan Wiesław Miksa - Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił wykaz działek, które mogłyby stanowić 
zabezpieczenie hipoteczne na udzielenie kredytu bankowego dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Są to działki o 
nr 61/2, 63/2, 124 i 126 oraz 308/27. 
Zarząd Powiatu zlecił wykonanie wyceny powyŜszych działek, oraz wyraził 
zgodę na ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na powyŜszych działkach. 
Następnie Zarząd Powiatu podjął decyzję o podzieleniu działki nr 310/2 będącej 
w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych połoŜonej przy ul. 
Reymonta 14 w Rawie Mazowieckiej, oraz wydzieleniu tej części działki która 
nie jest zagospodarowana przez szkołę i po jej wydzieleniu wygasić jej trwały 
zarząd.  
 
Ad. 5 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie 
powiatu. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt 
uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu.   
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad.6 Wniosek w sprawie częściowego pokrycia kosztów wymiany drzwi 
wejściowych w mieszkaniu przy ul. Południowej 27. 
Pani Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił wniosek Pana 
Jarosława Bernacika o częściowe pokrycie kosztów wymiany drzwi 
wejściowych w mieszkaniu przy ul. Południowej 27/3 w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na pokrycie kosztów wymiany drzwi 
wejściowych w wysokości 50%.  
 
Ad. 7 Propozycja porządku  Sesji Rady Powiatu. 
W tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak przedstawił propozycje porządku obrad 
XXXIX Sesji Rady Powiatu Rawskiego:  
1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją 
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
finansowych otrzymanych z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizacje zadań w 2010 roku.  
2. Informacja z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. 
6. Debata nad stanem bezpieczeństwa w powiecie rawskim.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany porządek obrad.  
 
Ad. 8 Sprawy róŜne. 
Zabierając głos Pan Jarosław Kobierski w sprawach róŜnych nawiązał do 
sprawy związanej z nieruchomością połoŜoną przy ul. Łowickiej 5 w Rawie 
Mazowieckiej, która jest w trwałym zarządzie Domu Dziecka. Nieruchomość ta 
składa się z działek nr 48/1, 48/2 połoŜonych w obrębie nr 4 miasta Rawa 
Mazowiecka. Po krótkiej dyskusji Zarząd Powiatu zdecydował zlecić wycenę tej 
nieruchomości oraz wygasić jej trwały zarząd, a następnie po wykonaniu tych 
czynności przygotować procedurę sprzedaŜy nieruchomości. Ponadto Zarząd 
Powiatu upowaŜnił Pana Dyrektora Stefana Goryczkę, Kierownika Wiesława 
Miksę, oraz Kierownika Zbigniewa Wójcika do przejęcia protokólarnie w/w 
nieruchomości.  
RównieŜ w sprawach roŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na 
dzień 4.03.2010 r. na godzinę 1300 , oraz termin Sesji Rady Powiatu na dzień 
30.03.2010 r. na godz. 1000.  
 
Ad. 9 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 (-) ............................................. 
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