
P R O T O K Ó Ł NR 97/2012 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 19 października 2012 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Maria CharąŜka – Przewodnicząca 
Rady, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Marek 
Sawicki – Specjalista w Oddziale Inwestycji, Halina Bartkowicz –BłaŜejewska – 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 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 nieograniczonego na: 
      a). zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012/2013, 
      b). dostawę soli do zimowego utrzymani dróg w sezonie 2012/2013. 
     4. Informacja w sprawie programu rozwoju pieczy zastępczej.   
     5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Zasad weryfikacji formalnej i 

merytorycznej wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w 
ramach pilotaŜowego programu Aktywny samorząd oraz podejmowaniu 
decyzji o przyznaniu w/w dofinansowania”, obowiązujących w trakcie 
realizacji programu w 2012 roku.  

     6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych – układ 
wykonawczy uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budŜetu. 

     7. Rozpatrzenie wniosku Zakładu Gazowniczego i Centrum Usług 
Pralniczych w sprawie połoŜenia przyłącza gazowego na działce 1328/20 
w Rawie Mazowieckiej.  

     8.  Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu sprzedaŜy środków trwałych 
ruchomych stanowiących własność Powiatu Rawskiego.  

     9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.  

     10. Sprawy róŜne. 
     11. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1000 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 Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego na: 
      a). zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012/2013, 
      b). dostawę soli do zimowego utrzymani dróg w sezonie 2012/2013. 
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydział Infrastruktury omówiła wynik 
rozstrzygniętego przetargu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 
2012/2013. Wpłynęła 1 oferta Firmy Handlowo – Produkcyjno - Usługowej 
TRANSBET Henryk Idzikowski z siedzibą Nowy Regnów 21A, 96-232 
Regnów w cenie ofertowej brutto 521.100,00 zł. za wykonanie robót objętych 
zamówieniem. Oferta spełnia warunki i wymagania zawarte w SIWZ. 
Natomiast na dostawę soli do zimowego utrzymani dróg powiatowych w 
sezonie 2012/2013, wypłynęło 6 ofert. Wybrano ofertę nr 2 KREX Sp. z o.o. 
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 84A w cenie ofertowej 138.375,00  
zł. brutto za wykonanie dostaw objętych zamówieniem. Oferta uzyskała 
najwyŜszą ilość punktów, jest najkorzystniejsza oraz spełnia warunki i 
wymagania zawarte w SIWZ.  
Zarząd Powiatu zatwierdził powyŜsze wyniki przetargów. 
Zabierając głos w tym punkcie Pan Marek Sawicki - Specjalista w Oddziale 
Inwestycji poinformował o realizacji, oraz zaistniałych problemach z Zakładem 
Energetycznym,  związanych z realizacją inwestycji polegającej na Przebudowie 
sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15KV PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Łódź – Teren, przy Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ul. 
Warszawska 14. Na dzień dzisiejszy są wykonanie prace inwestycyjne w 75%.  
Termin zakończenia powyŜszej inwestycji do dnia 31.10.2012 roku.  
Wobec konieczności podjęcia dodatkowych uzgodnień z Zakładem 
Energetycznym o moŜliwościach podłączenia do sieci PGE, Zarząd Powiatu 
zdecydował o aneksowaniu umowy wydłuŜając terminem zakończenia robót do 
dnia 28.05.2013 roku.  
 
Ad. 4 Informacja w sprawie programu rozwoju pieczy zastępczej.   
Do zadań własnych powiatu określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku                   
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze 
zm.)  naleŜy opracowanie i realizacja trzyletnich programów dotyczących 
rozwoju pieczy zastępczej. Program zawiera zadania powiatu nałoŜone 
cytowaną ustawą, w tym  określenie  corocznego limitu nowo tworzonych 
rodzin zastępczych zawodowych. Pani Halina Bartkowicz - BłaŜejewska - 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  przedstawiła informację o 
Programie, który został  opracowywany  i który zostanie  poddany konsultacjom 
społecznym zgodnie z uchwałą Nr XIV/103/2012  Rady Powiatu Rawskiego  z 
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dnia 24 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego 
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego powiatu rawskiego w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną powyŜej informacją. 
 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Zasad weryfikacji formalnej i 
merytorycznej wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w ramach pilotaŜowego programu 
Aktywny samorząd oraz podejmowaniu decyzji o przyznaniu w/w 
dofinansowania”, obowiązujących w trakcie realizacji programu w 2012 roku.  
Pani Dyrektor Halina Bartkowicz- BłaŜejewska przedstawiła i omówiła projekt 
uchwały w powyŜszej sprawie.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ustalenia „Zasad weryfikacji 
formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 
pilotaŜowego programu Aktywny samorząd oraz podejmowaniu decyzji o 
przyznaniu w/w dofinansowania”, obowiązujących w trakcie realizacji 
programu w 2012 roku. Uchwała Nr 204/2012 stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu.  
 
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych – układ 
wykonawczy uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budŜetu. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt 
uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu Rawskiego na 
2012 rok.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 202/2012, która stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Ad. 7 Rozpatrzenie wniosku Zakładu Gazowniczego i Centrum Usług 
Pralniczych w sprawie połoŜenia przyłącza gazowego na działce 1328/20 w 
Rawie Mazowieckiej.  
Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. zwróciła się z wnioskiem o 
wyraŜenie zgody na umieszczenie przyłącza gazowego na działce nr 1328/20 w 
obrębie nr 4 miasta Rawa Mazowiecka, w pasie gruntu o szerokości 1,0 m i 
długości 35 m o łącznej powierzchni 35 m 2. Tytułem ustanowienia słuŜebności 
Zakład Gazowniczy Łódź proponuje wypłatę wynagrodzenia w wysokości 
1000,00 zł.    
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ułoŜenie sieci gazowej pod warunkiem 
ustanowienia słuŜebności przesyłu w wysokości 8.191, 80 zł. brutto.   
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Zabierając głos w tym punkcie Starosta Matysiak zobowiązał Dyrektora 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania 
wykazu nieruchomości (o wartości 7 mln. zł), które stanowiłyby 150%  
zabezpieczenie 4.500,00,00 zł. poŜyczki dla Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu sprzedaŜy środków trwałych 
ruchomych stanowiących własność Powiatu Rawskiego.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie Regulaminu sprzedaŜy środków 
trwałych ruchomych stanowiących własność Powiatu Rawskiego. Uchwała Nr 
203/2012 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
  
Ad. 9 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.  
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady 
Powiatu w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 
2013 rok.  
Zarząd Powiatu  przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 10 Sprawy róŜne. 
Zabierając głos w sprawach róŜnych Starosta Matysiak poinformował Zarząd o 
kwestiach związanych z bieŜącą sytuacją Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. RównieŜ w sprawach róŜnych 
ustalono termin Sesji Rady Powiatu na dzień 23.11.2012 roku na godzinę 900, 
oraz posiedzenia Zarządu na dzień 30.10.12 r.  na godz. 1200. 
  
Ad.11 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1130 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 (-) ............................................. 
 
Marek Sekuter            Członek Zarządu (-)         ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


