
P R O T O K Ó Ł NR 180/2010 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 8 lipca 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: Teresa Pietrzak- Przewodnicząca 
Rady Powiatu, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Jadwiga Majchrzak – 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Stefan Goryczka – Dyrektor 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Małgorzata 
Killman- Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu, Urszula Przerwa 
– Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Halina Bartkowicz-
BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Zatwierdzenie wyniku przetargu na przebudowę drogi powiatowej 

Zawady-Biała Rawska. 
          4.  Wytypowanie przedstawicieli Zarządu do komisji konkursowej. 
          5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla 

nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. 

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Rawie Mazowieckiej.  

8.  Rozpatrzenie wniosku : LKS „ Orlęta” Cielądz.  
9. Informacja z wykorzystania poŜyczki zaciągniętej przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
10.Prośba Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o rozwaŜenie moŜliwości innej formy 
zabezpieczenia planowanego kredytu niŜ hipoteka. 

11.Prośba Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o przyznanie środków finansowych 
na działania inwestycyjne. 

12. Rozpatrzenie wniosku o dzierŜawę działki nr 308/5 pod plac manewrowy 
do nauki jazdy.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie.  
14.Rozpatrzenie podania w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego w 

Babsku.  
15. Rozpatrzenie pisma w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego przy ul. 

Reymonta 11A/5. 
     16. Sprawy róŜne. 
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17. 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 Zarządu równieŜ 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Zatwierdzenie wyniku przetargu na przebudowę drogi powiatowej 
Zawady-Biała Rawska. 
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu 
przedstawiła informacje o wynikach przetargu na Poprawę bezpieczeństwa 
drogowego w centrum sadowniczym województwa łódzkiego – przebudowa 
drogi powiatowej Zawady – Biała Rawska. Wpłynęło 5 ofert. Wybrano ofertę 
Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych „CEZET BIS” Sp.z o.o  ul. 17-go 
Stycznia 32, 27-200 Starachowice w cenie ofertowej 1 262 632,49 zł. brutto. 
Oferta uzyskała najwyŜszą ilość punktów, jest najkorzystniejsza oraz spełnia 
warunki i wymagania zawarte w SIWZ. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik przetargu.  
W związku z oszczędnościami powstałymi z powyŜszego przetargu Zarząd 
Powiatu upowaŜnił Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu do przygotowania 
dokumentacji przetargowej na powierzchniowe utrwalenie drogi ok. 1 km. w 
miejscowości KsięŜa Wola, oraz na remont drogi powiatowej Zuski – Rylsk.  
  

       Ad.  4 Wytypowanie przedstawicieli Zarządu do komisji konkursowej. 
       Zarząd Powiatu wytypował jako przedstawicieli Zarządu Pana Wacława 

Adamczyka i Pana Krzysztofa Janeczka do komisji konkursowej na wykonanie 
zadania publicznego dotyczącego rehabilitacji dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnej. 

       Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla 
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
przedstawiła projekty uchwał w powyŜszej sprawie. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował Uchwały Nr  266 /2010, 267 /2010, 
268/2010, 269/2010, w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczycieli kontraktowych ubiegającego się o awans na stopień nauczycieli 
mianowanych. Uchwały stanowią załącznik nr 2, 3, 4, 5 do protokołu. 

  
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. 
Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków 
pienięŜnych w kwocie 4000 zł. na częściowe dogrodzenie terenu szkoły. 
Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Dyrektora.   
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Ad. 7Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Rawie Mazowieckiej.  
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej 
zwróciła się z wnioskiem o wykonanie w budynku poradni prac remontowych w 
związku z koniecznością reorganizacji pracy placówki ( konieczność 
dostosowania pomieszczeń do pracy w grupach z małymi dziećmi z 
zaburzeniami rozwoju głównie integracji sensorycznej i komunikacji oraz 
niezbędne prace w zakresie dostosowania węzła sanitarnego oraz klatki 
schodowej do potrzeb dzieci takŜe niepełnosprawnych, która aktualnie nie 
spełnia wymogów bhp.). Ponadto wykonania prac remontowych w łazience na 
parterze budynku, dobudowanie klatki schodowej zewnętrznej, zmian 
ustawienia ścian działowych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, 
ocieplenie i pomalowanie budynku na zewnątrz.   
Zarząd Powiatu postanowił skierować powyŜszy wniosek do projektu budŜetu 
na 2011 rok.  
 
Ad. 8 Rozpatrzenie wniosku : „LKS „Orlęta” Cielądz. 
Zarząd Powiatu przyznał nagrodę w wysokości 4000 zł. na zakup sprzętu 
sportowego dla LKS „Orlęta” Cielądz w związku z zakwalifikowaniem się 
klubu do IV ligi.  
 
Ad. 9 Informacja z wykorzystania poŜyczki zaciągniętej przez Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
przedstawiła informację z wykorzystania poŜyczki zaciągniętej przez 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w 
wysokości 500.000,00 zł. udzielonej przez firmę M.W. Trade S.A. z Wrocławia.  
 
Ad. 10 Prośba Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o rozwaŜenie moŜliwości innej formy 
zabezpieczenia planowanego kredytu niŜ hipoteka. 
Zarząd Powiatu zdecydował, iŜ w razie zaistnienia konieczności to szpital ma 
zgodę na zaciągnięcie dwóch poŜyczek krótkoterminowych po 500 tyś zł.  
 
Ad.11 Prośba Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o przyznanie środków finansowych na 
działania inwestycyjne. 
Pani Anna Idzikowska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zwróciła się z prośbą o przyznanie środków 
finansowych na następujące działania inwestycyjne SPZOZ-u: wykonanie 
remontu pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku kotłowni 
SPZOZ koszt 25.000 zł, następnie wykonanie instalacji  oświetlenia 
ewakuacyjnego wraz z oświetleniem awaryjnym w budynku głównym i 
pulmonologicznym SPZOZ koszt 40.000 zł., oraz zakupu 3 sztuk wentylatorów 
zainstalowanych w kotłowni SPZOZ koszt 35.000 zł.  
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Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu kwoty 40.000 zł. z 
przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia awaryjnego w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w terminie do 
końca września br. Następnie Zarząd Powiatu zobowiązał Panią Urszulę 
Przerwa i Pana Marka Sawickiego –Specjalistę w Wydziale Rozwoju, Promocji 
i Informacji do przedłoŜenia bliŜszych informacji dotyczących remontu dachu 
oraz zakupu wentylatorów.  
 
Ad.12 Rozpatrzenie wniosku o dzierŜawę działki nr 308/5 pod plac manewrowy 
do nauki jazdy.  
Pan Stanisław Kornacki zwrócił się z wnioskiem o wyraŜenie zgody na 
dzierŜawę działki nr 308/5 połoŜonej w obrębie nr 4 Miasta Rawa Mazowiecka 
pod plac manewrowy do nauki jazdy.  
Zarząd Powiatu upowaŜnił Dyrektora Stefana Goryczkę do przedstawienia na 
kolejne posiedzenie zarządu ceny czynszu dzierŜawnego, oraz niezbędnych 
uzgodnień.  
 
Ad.13 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie.  
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła  projekt 
uchwały w sprawie zmian w budŜecie 2010 roku. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 265/2010 w sprawie zmian w 
budŜecie 2010 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad.14 Rozpatrzenie podania w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego w 
Babsku.  
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na wynajęcie lokalu mieszkalnego w Babsku, 
gdyŜ lokal ten jest w rezerwie na potrzeby słuŜby zdrowia.  
 
Ad.15 Rozpatrzenie pisma w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego przy ul. 
Reymonta 11A/5. 
Pani Barbara Lewandowska zwróciła się z prośbą o zamianę lokalu 
mieszkalnego połoŜonego przy ul. Reymonta 11A/5. 
Zarząd Powiatu zdecydował, aby Pani Lewandowska zwróciła się do Burmistrza 
Miasta Rawa Mazowiecka o inny lokal mieszkalny.   
 
Ad. 16 Sprawy róŜne. 
W  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień  
15.07.2010 r. na godzinę 1300.  
 
Ad. 17 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta – 
Józef Matysiak dokonał o godzinie 1430 zamknięcia posiedzenia Zarządu 
Powiatu.  
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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 (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


