
P R O T O K Ó Ł NR 165/2010 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 17 marca 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, Jadwiga Majchrzak – 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Janina Widulińska – Inspektor 
ds. kontroli, Halina Bartkowicz-BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, Urszula Przerwa - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i 
Transportu, Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji, Jan 
Idzikowski - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego.   
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Rawski – Marian Krzyczkowski.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Informacja z rocznej działalności PCPR oraz wykaz potrzeb na 2010 rok.  
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań 

związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z 
PFRON, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2010 roku.  

     5.  Informacja w sprawie porozumienia dotyczącego tymczasowej zgody na 
dojazd do  Ŝwirowni w miejscowości Wołucza.  

     6. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej z     
przeznaczeniem na budowę skrzyŜowania dróg powiatowych we wsi 
Stara Wieś.  

7. Przedstawienie sprawozdania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej 
z wykonania zaleceń pokontrolnych.  

8. Wniosek o wprowadzenie nowej inwestycji w roku 2010 obejmującej 
wymianę instalacji c.o w Przychodni Rejonowej w Rawie Mazowieckiej 
przy ul. Niepodległości 8.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Dyrektora SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej.  

10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Statucie SP 
ZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

11. Przyjęcie harmonogramu przekształcenia SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej.  

12. Informacja Dyrektora SP ZOZ o ogłoszeniu przetargu na dzierŜawę lokali 
w Przychodni Rejonowej w Rawie Mazowieckiej. 

13.Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego. 
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14.List intencyjny w sprawie współpracy w przeprowadzeniu szkoleń w 
ramach Programu Kapitał Ludzki, Priorytet V. 

15. Informacja o stanie bezpieczeństwa w powiecie rawskim za 2009 rok.  
     16. Sprawy róŜne. 

17. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 900 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 Informacja z rocznej działalności PCPR oraz wykaz potrzeb na 2010 rok.  
Realizując przyjęty porządek obrad, Pani Halina Bartkowicz – Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła informację z rocznej 
działalności PCPR oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.  
Zarząd Powiatu przyjął powyŜszą informację.  
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 4 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań 
związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na 
realizację tych zadań w 2010 roku.  
Pani Halina Bartkowicz-BłaŜejewska omówiła projekt uchwały w sprawie 
określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiat Rawski 
na realizację powyŜszych zadań w 2010 roku otrzymał kwotę 951.902 zł. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały. 
 
Ad. 5 Informacja w sprawie porozumienia dotyczącego tymczasowej zgody na 
dojazd do  Ŝwirowni w miejscowości Wołucza. 
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu 
poinformowała, iŜ firma POL-DRÓG zwróciła się z prośbą o wyraŜenie zgody 
na przejazd pojazdów, których masa całkowita przekracza 15 ton na drodze nr 
4105E na odcinku od skrzyŜowania z droga wojewódzką nr 708 do wjazdu na 
kopalnie Kolonia Wołacza. Firma zobowiązuje się do bieŜącego utrzymania 
remontów cząstkowych i wzmocnienia poboczy danego docinka w tym okresie, 
oraz do przywrócenia w/w odcinka do stanu sprzed rozpoczęcia transportu 
materiałów.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę w formie umowy na wydanie tymczasowego 
zezwolenia organizacji ruchu w m. Wołucza. Zezwolenie zostało zawarte na 
okres od dnia 31.03.br. do dnia 16.08.br.  
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Ponadto Pani Killman poinformowała, iŜ Fundacja Polskich Kolei 
Wąskotorowej zwróciła się z prośba o dofinansowanie zakupu 300 szt. 
podkładów drewnianych za kwotę 20.000 zł. brutto. Wymianę zniszczonych i 
spróchniałych podkładów na nowe wykona Fundacja na własny koszt i we 
własnym zakresie.  
Zarząd Powiatu zdecydował, iŜ w przypadku oszczędności ostateczną decyzję 
podejmie w IV kwartale br.  
Kolejno Pani Killman poinformowała, iŜ drogą e-mielową wpłynęło pismo z 
Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych z prośbą o przedłuŜenie okresu 
obowiązywania umowy dzierŜawy i uŜyczenia w zakresie Kolei Wąskotorowej 
Rogów – Rawa –Biała bez zmiany jej pozostałych warunków na okres 10 lat, tj. 
do roku 2020. Prośbę motywują koniecznością skorzystania z funduszy Unii 
Europejskiej oraz krajowych w celu remontów zabytkowego taboru i 
infrastruktury.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłuŜenie umowy dzierŜawy do roku 2020.  
 
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej z  
przeznaczeniem na budowę skrzyŜowania dróg powiatowych w miejscowości 
Stara Wieś.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przejęcia darowizny w obrębie Stara 
Wieś Gm. Biała Rawska z przeznaczeniem pod budowę skrzyŜowania dróg 
powiatowych nr 4126E Biała Rawska – Szczuki i 4127E Stara Wieś – 
Chodnów. 
Uchwała Nr 243/2010 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Ad. 7 Przedstawienie sprawozdania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej 
z wykonania zaleceń pokontrolnych.  
Pani Janina Widulińska – Inspektor ds. kontroli przedstawiła sprawozdanie 
Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej z 
wykonania zaleceń pokontrolnych. Wszystkie zalecenia pokontrolne zostały 
wykonane. 
Zarząd Powiatu przyjął powyŜszą informację.  
 
Ad. 8 Wniosek o wprowadzenie nowej inwestycji w roku 2010 obejmującej 
wymianę instalacji c.o w Przychodni Rejonowej w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Niepodległości 8.  
Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji 
poinformował Zarząd Powiatu, Ŝe zakończona została naprawa instalacji 
centralnego ogrzewania w Przychodni Rejonowej w Rawie Mazowieckiej. 
Naprawa, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami polegała na usunięciu 
rozszczelnionej gałęzi instalacji c.o. i wykonaniu nowej w technologii rur PE 
wraz wymianą grzejników. 
Nowa gałąź c.o., wykonana w nowej technologii w oparciu o istniejącą 
dokumentację projektową, posiada mniejsze przekroje rur oraz grzejników, a co 
za tym idzie większe opory przepływu czynnika grzewczego. 
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W układzie współpracy z pozostałą  częścią instalacji c.o. (o duŜych 
przekrojach) wystąpił efekt niedogrzewania pomieszczeń obsługiwanych przez 
nową instalację. 
W celu ustabilizowania pracy instalacji c.o. w całym budynku uzasadnionym 
byłoby dodatkowe kryzowanie pozostałych gałęzi starej instalacji, co zostało 
oszacowane na poziomie ok. 2500 zł. 
Mając jednak na uwadze fakt, Ŝe pozostała „stara” instalacja jest podobnie 
wyeksploatowana i w kaŜdej chwili mogą wystąpić przecieki, uzasadnionym 
byłoby rozwaŜenie dokończenie wymiany instalacji zgodnie z dokumentacją 
projektową. Koszt wymiany pozostałej części instalacji oszacowany został na 
poziomie 90 tyś. zł.  Zabezpieczenie powyŜszej kwoty w budŜecie powiatu 
pozwoliłoby na ogłoszenie przetargu i dokończenie zadania. 
Środki finansowe na dokończenie wymiany instalacji c.o. mogłyby zostać 
przesunięte z zadania obejmującego zakup aparatury rentgenowskiej dla Szpitala 
Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, które planowane było do realizacji w 
oparciu o dofinansowanie z RPO WŁ. 
Zarząd Powiatu zdecydował, iŜ na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu 
zostanie podjęta decyzja w tej sprawie i uzaleŜniona będzie od potwierdzenia 
informacji, Ŝe Powiat w tym roku nie otrzyma dofinansowania z Regionalnego 
Programu Operacyjnego WŁ na zakup aparatury rentgenowskiej.  
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Dyrektora SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej.  
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia 
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu ustalił miesięczne wynagrodzenie dla Pani Dyrektor Anny 
Idzikowskiej w wysokości 8.000 zł. Uchwała Nr 242/2010 stanowi załącznik nr 
4 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 10 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Statucie 
SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
Pani Urszula Przerwa omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad.11Przyjęcie harmonogramu przekształcenia SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu przyjął harmonogram przekształceń Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
Harmonogram przekształceń stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Ad. 12 Informacja Dyrektora SP ZOZ o ogłoszeniu przetargu na dzierŜawę 
lokali w Przychodni Rejonowej w Rawie Mazowieckiej. 
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Pani Urszula Przerwa poinformowała o ogłoszeniu przez Dyrektora SP ZOZ w 
Rawie Mazowieckiej przetargu na dzierŜawę lokali w Przychodni Rejonowej 
przy ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
 
Ad.13 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego. 
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały w 
sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 14 List intencyjny w sprawie współpracy w przeprowadzeniu szkoleń w 
ramach Programu Kapitał Ludzki, Priorytet V. 
Pan Sławomir Stefaniak przedstawił Zarządowi Powiatu projekt  listu 
intencyjnego pomiędzy Powiatem rawskim a  Firmą  „Maroney” z siedzibą w 
Warszawie, w sprawie współpracy w zakresie przygotowania wniosku o 
dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet V Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1 ”Modernizacja zarządzania 
w administracji samorządowej. Projekt dotyczyć będzie szkoleń dla 
pracowników Starostwa Powiatowego w okresie 18 miesięcy.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie listu intencyjnego, oraz  
współpracę z Firmą „ Maroney” w w/w zakresie.   
 
Ad. 15 Informacja o stanie bezpieczeństwa w powiecie rawskim za 2009 rok.  
Pan Jan Idzikowski – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego przedstawił informację  o stanie bezpieczeństwa w powiecie 
rawskim za 2009 rok.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Ad. 16 Sprawy róŜne. 
W sprawach roŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
25.03.2010 r. na godzinę 1100  . 
 
Ad. 17 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta – 
Marian Krzyczkowski dokonał o godzinie 1100 zamknięcia posiedzenia Zarządu 
Powiatu.  
 
 
 
W załączeniu: 

     - załączniki wymienione w treści protokołu. 
 

Sporządziła : Kinga Kacprzak 
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Zarząd Powiatu: 
Józef Matysiak   Starosta Rawski (-) ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta (-) ............................................. 
 
Wacław Adamczyk  Członek Zarządu  (-)         ............................................. 
 
Krzysztof Janeczek  Członek Zarządu  (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu (-) ............................................. 

 
 


