
P R O T O K Ó Ł NR 166/2010 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 25 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, Urszula Przerwa – Dyrektor 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Małgorzata Kilman- 
Dyrektor Wydziału Komunikacji , Dróg i Transportu. 
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Rawski – Marian Krzyczkowski.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

     3. Pozbawienie drogi Gołyń-Chrząszczew-Lesiew kategorii dróg 
powiatowych. 

4. Zlecenie prac z zakresu bieŜącego utrzymania dróg powiatowych. 
5. Wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Rawie Mazowieckiej o zabezpieczenie środków finansowych na 
opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej budowy lądowiska dla 
śmigłowców sanitarnych.  

     6.  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie poręczenia kredytu 
zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej.  

7. Zwiększenie planowanych wydatków rzeczowych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej 

     8.  Sprawy róŜne. 
9.  Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 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 Zarządu równieŜ 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Pozbawienie drogi Gołyń-Chrząszczew-Lesiew kategorii dróg 
powiatowych. 
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu 
poinformowała, iŜ wpłynęło pismo od Pana  Burmistrza Białej Rawskiej – Pana 
Zbigniewa Karpińskiego, w którym zwrócił się z prośbą  o pozbawienie drogi           
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powiatowej nr 4107E Julianów Lesiewski – Chrząszczew - Gołyń – dr. krajowa 
nr 8 poprzez  zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych.  
Zarząd Powiatu zdecydował o udzieleniu odpowiedzi, iŜ wszczął procedurę 
zmierzającą do pozbawienia drogi powiatowej nr 4107E od dr. krajowej nr 8 – 
Gołyń – Julianów Lesieweski ( do drogi woj. nr 725) dotychczasowej kategorii. 
Po zakończeniu tej procedury droga moŜe zostać zaliczona do kategorii dróg 
gminnych.   
Ponadto Pani Dyrektor poinformowała, iŜ na dwóch drogach powiatowych 
nastąpiły powaŜne uszkodzenia nawierzchni tj. na drodze powiatowej Biała 
Rawska – Zawady, oraz Biała Rawska Zofiów- Rylsk.  
Zarząd Powiatu zobowiązał Panią Dyrektor o szczegółowe rozeznanie w 
sprawie co było przyczyną tak powaŜnych uszkodzeń nawierzchni dróg.  
 
Ad. 4 Zlecenie prac z zakresu bieŜącego utrzymania dróg powiatowych. 
Pani Małgorzata Killman zwróciła się z prośbą o wyraŜenie zgody na zlecenie 
prac z zakresu bieŜącego utrzymania dróg: 
- zakupu 390 ton kruszywa bazaltowego przeznaczonego do remontów 
cząstkowych dróg powiatowych ( jako zamówienie do 14 tyś EURO), 
- usługi 400 godzin pracy równiarką przy robotach związanych z bieŜącym 
utrzymaniem dróg powiatowych ( jako zamówienie do 14 tyś EURO), 
- usługi 300 godzin pracy kopiarką przy bieŜącym utrzymaniu dróg 
powiatowych ( jako zamówienie do 14 tyś EURO). 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyŜsze zlecenia prac.  
   
Ad. 5 Wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej o zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie 
dokumentacji projektowo-technicznej budowy lądowiska dla śmigłowców 
sanitarnych.  
Pani Anna Idzikowska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie 
środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej 
budowy lądowiska dla śmigłowców sanitarnych. Koszt wykonania dokumentacji 
to kwota ok. 10.000 zł brutto.  
Zarząd Powiatu zdecydował o przekazaniu sprawy do Wydziału Rozwoju, 
Promocji i Informacji, aby Wydział zrobił rozeznanie na rynku czy są firmy, 
które by były chętne do współpracy w zakresie opracowania w/w dokumentacji. 
Jeśli znajdzie się firma która wykonana dokumentację i określi kwotę to wtedy 
zostaną zabezpieczone środki finansowe w budŜecie powiatu.    
 
Ad. 6 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie poręczenia kredytu 
zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
obciąŜenie nieruchomości hipoteką pod zabezpieczenie spłaty kredytu 
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udzielonego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 7 Zwiększenie planowanych wydatków rzeczowych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na zwiększenie wydatków w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej.  
 
Ad. 8 Sprawy róŜne. 
W sprawach roŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień                   
8.04.2010 r. na godzinę 1200  . 
 
Ad. 9 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta – 
Marian Krzyczkowski dokonał o godzinie 1200 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 (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 


