
P R O T O K Ó Ł NR 38/2011 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 23 sierpnia 2011 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 Infrastruktury, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej, Urszula Przerwa – Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw 
Obywatelskich, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

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

     3. Zatwierdzenie wyników przetargu na „Przebudowę mostu na przepust w 
miejscowości śydomice”, oraz na „Remont dachu internatu w Białej 
Rawskiej”. 

     4. Wniosek Zespołu Śpiewaczy z Boguszyc. 
     5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie 

Mazowieckiej o środki finansowe na wykonanie ogrodzenia szkoły.  
     6. Propozycja przystąpienia szkół do projektu „ Edukacyjne Wrota Regionu 

Łódzkiego” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi ze 
środków EFRR w ramach RPO.   

     7. Realizacja harmonogramu przekształcenia Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę prawa handlowego w zakresie 
działań przygotowawczych. 

     8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zakupu części działki 308/34.  
     9. Pismo RTBS w sprawie nieruchomości przy ul. Reymonta 11. 
    10. Informacja o wykonaniu budŜetu za I półrocze 2011 roku. 
    11.Przyjęcie porządku IX Sesji Rady Powiatu.  
    12. Sprawy róŜne. 
    13. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 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 wyników przetargu na „Przebudowę mostu na przepust w 
miejscowości śydomice”, oraz na „Remont dachu internatu w Białej Rawskiej”. 
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Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła 
informację o wynikach dwóch rozstrzygniętych przetargów. 
 1. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4111E Wałowice 
Konopnica w m. śydomice w km 0+714. Wpłynęła 1 oferta Przedsiębiorstwa 
Budowy i Utrzymania Dróg ,,MIRDRÓG” Mirosław Kozera , 96-200 Rawa 
Mazowiecka,   ul. Tomaszowska 62  w cenie ofertowej  515 816,17 zł. brutto 
za wykonanie robót objętych  zamówieniem. Oferta uzyskała najwyŜszą ilość 
punktów, jest najkorzystniejsza oraz spełnia warunki i wymagania zawarte w 
SIWZ.  
2. „Remont dachu budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Białej Rawskiej”. Wpłynęła 1 oferta Firmy Roboty InŜynieryjno – Budowlane 
MAT-BUD Władysław Matyszczak, Wałowice 46, 96-200 Rawa Mazowiecka 
w cenie ofertowej 91653,56 zł brutto za wykonanie robót objętych  
zamówieniem. Oferta uzyskała najwyŜszą ilość punktów, jest najkorzystniejsza 
oraz spełnia warunki i wymagania zawarte w SIWZ.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki przetargów.  
W tym samym punkcie Pani Dyrektor poinformowała, iŜ Wójt Gminy 
Sadkowice w związku ze złoŜeniem wniosku o dofinansowanie z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na rok 2012, zwrócił się z 
wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 
wysokości 40.000 zł. na zadanie pn.” Przebudowa drogi gminnej Jakowice – 
Nowy Kłopoczyn „. 
Zarząd Powiatu zdecydował o udzieleniu dotacji celowej w wysokości 40.000 
zł. dla gm. Sadkowice. 
 
Ad. 4  Wniosek Zespołu Śpiewaczy z Boguszyc. 
W związku z zajęciem I miejsca na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w 
Kazimierzu Dolnym  Zespołu Śpiewaczy z Boguszyc Zarząd Powiatu przyznał 
nagrodę w postaci opłaty w wysokości 1500 zł. za przejazd na Festiwal Kapel i 
Śpiewaków Ludowych do Bukowiny Tatrzańskiej. 
 
Ad. 5 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie 
Mazowieckiej o środki finansowe na wykonanie ogrodzenia szkoły.  
W związku z zaleceniami pokontrolnymi Państwowej Powiatowej Inspekcji 
Sanitarnej w Rawie Mazowieckiej, Dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z wnioskiem o środki 
finansowe na wykonanie ogrodzenia szkoły.  
Zarząd Powiatu zdecydował, iŜ w chwili obecnej nie ma zabezpieczonych 
środków finansowych na powyŜszy cel i  zdecydował wystąpieniu z pismem do 
Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o przesunięciu terminu wykonania 
prac o 2 lata.  
 
Ad. 6 Propozycja przystąpienia szkół do projektu „ Edukacyjne Wrota Regionu 
Łódzkiego” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi ze środków 
EFRR w ramach RPO.   
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił pismo 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w sprawie propozycji przystąpienia szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu rawskiego do realizacji projektu pn.  
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„ Edukacyjne Wrota Regionu  Łódzkiego”, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego są związane z szeroko 
pojętą „e-szkołą”, inicjatywa zmierzającą do dostosowania polskiej szkoły  do 
ciągłego postępu informatyzacji w tym m.in. zainstalowanie odpowiedniego 
oprogramowania, tablic interaktywnych oraz sprzętu dla nauczycieli, 
prowadzenie elektronicznych dzienników. Szacunkowy koszt udziału w 
projekcie to  20 000 zł. kaŜdej ze szkół (wyposaŜenie szkoły w sprzęt). Projekt 
będzie realizowany w latach 2012-2013. Termin złoŜenia deklaracji o 
przystąpieniu do projektu upływa 31 sierpnia br.  
Zarząd Powiatu wyraził wstępną deklarację o przystąpieniu szkół do projektu.  
 
Ad.7 Realizacja harmonogramu przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa 
handlowego w zakresie działań przygotowawczych.  
Pan Dyrektor Latek przedstawił informację dotyczącą harmonogramu 
przekształcenia Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej w spółkę prawa handlowego. Informacja dotyczyła  
działań przygotowawczych w kwestii ustalenie wysokości przejmowanych 
zobowiązań ( wskaźnik zadłuŜenia ), ustalenia zasad wyposaŜania Spółki  w 
majątek (nieruchomości i budynki będące własnością Powiatu Rawskiego, 
mienie ruchome będące w uŜyczeniu), oraz informację o pracach 
przygotowawczych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej do przekształcenia zgodnie ze wzorem kwestionariusza 
SP ZOZ przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową.  
 
Ad.8 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zakupu części działki 308/34.  
Pani Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił wniosek Pana Kazimierza Stefańskiego w 
sprawie zakupu ok. 1 ha gruntu działki nr 308/34, połoŜonej między ul. 
Targową, a ul. Reymonta wyłączonego z Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.   
Zarząd Powiatu zdecydował o wszczęciu procedury podziału gruntu, oraz 
wszczęciu procedury ogłoszenia przetargu nieograniczonego. Ponadto Zarząd 
zobowiązał  Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do 
przeprowadzenia procedury podziałowej i przetargowej działki nr 307/8 
połoŜonej przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej.  
 
Ad.9 Pismo RTBS w sprawie nieruchomości przy ul. Reymonta 11. 
Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rawie Mazowieckiej 
zwróciło się z pismem w sprawie podjęcia decyzji w sprawie dwóch lokali 
znajdujących się w Rawie Mazowieckiej przy ul. Reymonta 11, stanowiących 
własność Powiatu.  
Zarząd Powiatu ponowił ofertę sprzedaŜy dwóch lokali znajdujących się przy ul. 
Reymonta 11 w Rawie Mazowieckiej za 1% wartości oszacowania lokalu z 
jednoczesnym umorzeniem zaległości czynszowych, oraz pokryciem kosztów 
aktów notarialnych. 
 
Ad. 10 Informacja o wykonaniu budŜetu za I półrocze 2011 roku. 
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Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła informację o wykonaniu 
budŜetu powiatu za I półrocze 2011 roku. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
 
Ad.11 Przyjęcie porządku IX Sesji Rady Powiatu. 
Zarząd Powiatu przyjął porządek IX Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 16 
września br.: 
- podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
- podjęcie uchwały w sprawie opłat za holowanie i parkowanie pojazdów 
usuniętych z dróg, 
- podjęcie uchwały w sprawie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
wysokości środków przeznaczonych na rehabilitację, 
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie, 
- informacja o działalności Inspekcji Łowieckiej.  
 
Ad. 12 Sprawy róŜne. 
W  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień   
6.09.2011 r. na godzinę 1400, oraz termin najbliŜszej Sesji Rady Powiatu na 
dzień 16.09.2011 r. na godzinę 1000 . 
 
Ad. 13 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak  dokonał o godzinie 1630 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 

     - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

Sporządziła : Kinga Kacprzak 
 

Zarząd Powiatu: 
Józef Matysiak   Starosta Rawski (-) ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta (-) ............................................. 
 
Marek Sekuter            Członek Zarządu (-)          ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu (-) ............................................. 

 


