
P R O T O K Ó Ł NR 190/2010 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 28 września 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, Piotr Irla – Dyrektor 
Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji, Stefan Goryczka – Dyrektor 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Urszula Przerwa 
– Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Jadwiga Majchrzak – 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.   
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Zaakceptowanie wystąpienia do władz samorządowych miasta Rawa 

Mazowiecka i gmin powiatu rawskiego w sprawie rozstrzygnięcia 
przetargu na dzierŜawę nieruchomości SP ZOZ i ogłoszenie drugiego 
przetargu.  

4. Zatwierdzenie harmonogramu pracy aptek w miesiącu październiku i 
listopadzie. 

          5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. przyznania nagród z 
okazji Dnia Edukacji.  

          6. Informacja dotycząca zwiększenia mocy przyłączeniowej do Liceum 
Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej oraz kosztów z tym 
związanych.  

           7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 
gruntowych Rogowskiej Kolei Dojazdowej.  

           8. WyraŜenie zgody na podłączenie kabla energetycznego do budynku przy 
ul. Jeziorańskiego. 

 9. WyraŜenie zgody na okresowe zgromadzenie humusu na działce 
powiatowej przy ul. Targowej.  

10. Zatwierdzenie wyniku przetargu dzierŜawy lokalu w budynku przy ul. 
Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckiej.  

     11.  Sprawy róŜne. 
12. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1330 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
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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 Zaakceptowanie wystąpienia do władz samorządowych miasta Rawa 
Mazowiecka i gmin Powiatu rawskiego w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na 
dzierŜawę nieruchomości SP ZOZ i ogłoszenie drugiego przetargu.  
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
przedstawiła projekt wystąpienia w powyŜszej sprawie. 
Zarząd Powiatu zaakceptował treść pisma.  
 
Ad. 4 Zatwierdzenie harmonogramu pracy aptek w miesiącu październiku i 
listopadzie. 
Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram dyŜurów pracy aptek na miesiące 
październik i listopad, które stanowią załącznik nr 2 i 3 do protokołu.  
 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ds. przyznania nagród z 
okazji Dnia Edukacji.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 284/2010 w sprawie powołania 
Komisji do zaproponowania nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz opiekuńczo-
wychowawczych prowadzonych przez Powiat Rawski. Uchwała stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu.  
W tym samym punkcie Pani Dyrektor Majchrzak poinformowała, iŜ Powiat 
rawski jako jedyny w województwie otrzymał certyfikat dla punktu informacji 
turystycznej. Certyfikat przyznano za wydanie informatora turystycznego, 
urządzenie stanowiska pracy, oraz  jakości udzielanych informacji 
turystycznych.  
 
 Ad. 6 Informacja dotycząca zwiększenia mocy przyłączeniowej do Liceum 
Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej oraz kosztów z tym związanych.  
Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji 
poinformował, iŜ w związku z budową zespołu boisk – Orlik 2012 przy Liceum 
Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej zachodzi potrzeba zmiany 
dotychczasowej umowy na dostawę energii elektrycznej oraz zwiększenia mocy 
przyłączeniowej do budynku szkoły o wielkość uwzględniającą rzeczywiste 
zapotrzebowanie na energię elektryczną.  
Zarząd Powiatu przeznaczył z rezerwy oświatowej środki finansowych w 
wysokości 6300,00 zł i zdecydował o przekazaniu ich Dyrektorowi Liceum 
Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej celem uiszczenia opłaty za 
zwiększenie mocy przyłączeniowej.  
Zabierając głos Pan Starosta Matysiak zwrócił się o pilne wykonanie remontu 
dachu na łączniku budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta 
w Rawie Mazowieckiej.  
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 Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 
gruntowych Rogowskiej Kolei Dojazdowej.  
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 285/2010 w sprawie nieodpłatnego nabycia 
własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 
wraz z prawem własności infrastruktury technicznej wchodzącej w skład 
Rogowskiej Kolei Dojazdowej.  Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Ad. 8 WyraŜenie zgody na podłączenie kabla energetycznego do budynku przy 
ul. Jeziorańskiego. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podłączenie kabla energetycznego do budynku 
przy ul. Jeziorańskiego w Rawie Mazowieckiej.  
 
Ad. 9 WyraŜenie zgody na okresowe zgromadzenie humusu na działce 
powiatowej przy ul. Targowej. 
Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe „APEIRON” Sp. z o. o. z Chełmka 
zwróciło się z prośbą o wyraŜenie zgody na wydzierŜawienie działki powiatowej 
połoŜonej przy ul. Targowej na okres jednego miesiąca w celu zmagazynowania 
humusu.  
Zarząd Powiatu upowaŜnił Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami do ustalenia z firmą zasady składowania, usunięcia humusu z 
działki naleŜącej do powiatu oraz określenia odpłatności.  
W tym samym punkcie Zarząd ustalił termin składania ofert, oraz 
rozstrzygnięcia drugiego przetargu nieograniczonego na dzierŜawę 
nieruchomości, sprzętu oraz aparatury SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. Termin 
składania ofert do dnia 29.10.2010 r. do godz. 15:00, natomiast rozstrzygnięcie 
przetargu  na dzień 4.11.2010 r. na godzinę 11:00.    
 
Ad. 10 Zatwierdzenie wyniku przetargu dzierŜawy lokalu w budynku przy ul. 
Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckiej.  

     Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu poinformował, iŜ przetarg ustny 
nieograniczony na najem lokalu uŜytkowego o powierzchni 11,20 m2 

połoŜonego w budynku przy ul. Kościuszki 5 wygrał Pan Krzysztof Śledziński 
za kwotę 16,23 zł/m2  z VAT, co stanowi łączny czynsz miesięczny w wysokości 
221,78 zł z VAT. 

     Zarząd Powiatu zatwierdził wynik przetargu.  
 
    Ad. 11 Sprawy róŜne. 
     W  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień  

4.10.2010 r. na godzinę 1000.  
 

Ad. 12 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta – 
Józef Matysiak dokonał o godzinie 1500 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 (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


