
P R O T O K Ó Ł NR 71/2012 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 17 kwietnia 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 Powiatu,  Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – 
Sekretarz Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury,  
Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, 
Daniel Aptapski – p.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Halina Bartkowicz -BłaŜejewska – 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

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

     3.  Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 
uchwały nr III/27/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 grudnia 2010 
r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ w 
Rawie Mazowieckiej. 

     4. Przedstawienie koncepcji zagospodarowania budynku przy ul. 
Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej.  

     5. Rozpatrzenie wniosku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o wyraŜenie zgody na wynajem w 
drodze przetargu niektórych wolnych pomieszczeń w budynku przy ul. 
Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej.  

     6.  Przedstawienie oferty na utwardzenie terenu lądowiska dla helikopterów 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej.  

     7.WyraŜenie zgody na  utworzenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej klasy sportowej  siatkówka dziewcząt. 

     8. Zgłoszenie  szkoły  do programu upowszechniania sportu wśród dzieci i 
młodzieŜy  w zakresie piki siatkowej realizowanego przez  Polski 
Związek Piłki Siatkowej  w latach 2012 - 2015 - Siatkarskie Ośrodki 
Szkolne.  

     9. Przedstawienie prośby Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej o sfinansowanie kosztów wyjazdu 
młodzieŜy na XXX Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów MłodzieŜowych 
Centrum  2012 w Łodzi.  

     10.Przedstawienie oceny stanu bezpieczeństwa publicznego powiatu 
rawskiego za 2011 rok.  
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    11. Zatwierdzenie wyniku przetargu nieograniczonego na „Remont drogi 
powiatowej nr 4118E Pukinin-gr. woj. ( Mogielnica).  

    12. WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę 
wewnętrznej instalacji gazowej w Domu Dziecka.  

    13. Informacja z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz wykaz potrzeb.  

    14. Przedstawienie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia 
zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2012 roku.  

    15. Przedstawienie zasobów pomocy społecznej.  
    16. Przedstawienie stanu uŜytkowania działki nr 308//19. 
    17. Przedstawienie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia 

trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 
powiatowej Rady Działalności PoŜytku Publicznego w Rawie 
Mazowieckiej.  

    18. Przedstawienie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 
Rocznego Programu współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami 
pozarządowymi na 2012 rok.  

    19. Sprawy róŜne. 
    20. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1200 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   Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 
uchwały nr III/27/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w 
sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił i 
omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 
III/27/2010 Rady Powiatu Rawskiego w sprawie powołania komisji 
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora 
ds. lecznictwa SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. W związku z rezygnacją  
Jarosława Uchmana - przedstawiciela Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Lekarzy Oddział terenowy w Rawie Mazowieckiej w pracach Komisji 
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora 
ds. lecznictwa SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej powołanej Uchwałą Nr 
III/27/2010 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29  grudnia 
2010 r. zachodzi konieczność dokonania zmiany w składzie powyŜszej Komisji.  
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Oddział Terenowy w Rawie 
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Mazowieckiej w miejsce Pana Jarosława Uchmana wytypował  lek. med. Lecha 
Badka.  
Zarząd powiatu przyjął zaproponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 4 Przedstawienie koncepcji zagospodarowania budynku przy ul. 
Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej. 
Pan Daniel Aptapski – p.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej przedstawił Zarządowi Powiatu 
koncepcje zagospodarowania budynku przy ul. Niepodległości 8 w Rawie 
Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją. 
 
Ad. 5  Rozpatrzenie wniosku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o wyraŜenie zgody na wynajem w drodze 
przetargu niektórych wolnych pomieszczeń w budynku przy ul. Niepodległości 
8 w Rawie Mazowieckiej.  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
zwrócił się z prośbą o wyraŜenie zgody na wydzierŜawienie podmiotowi 
zewnętrznemu na okres 3 lat pomieszczeń o ogólnej powierzchni 44,6 m2 

połoŜonych na piętrze budynku Przychodni na realizację bezpłatnych świadczeń 
zdrowotnych z zakresu stomatologii w ramach kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia.  
Zarząd Powiatu  pozytywnie rozpatrzył wniosek.  
Kolejny wniosek dotyczył wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie podmiotom 
zewnętrznym na okres 3 lat dwóch gabinetów lekarskich o powierzchni 6,03m2 

oraz o powierzchni 29,40 m2 połoŜonych w Przychodni na prowadzenie 
prywatnej praktyki lekarskiej z zakresu urologii i ginekologii dwa razy w 
miesiącu po 2 godziny. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydzierŜawienie powyŜszych powierzchni.  
 
Ad. 6  Przedstawienie oferty na utwardzenie terenu lądowiska dla helikopterów 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej.  
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił ofertę 
cenową F.P.H.U. „TRANSBET” Nowy Regnów 21A,  na wykonanie lądowiska 
dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Reymonta w 
Rawie Mazowieckiej. Zakres robót: 

1. średnica koła 33m 
2. droga dojazdowa 50x 4 m 
- dowóz i rozłoŜenie piasku –grubość 15 cm 
- dowóz i rozłoŜenie kruszywa naturalnego o frakcji 0-60 grubość 10 cm 
- dowóz i rozłoŜenie kruszywa naturalnego o frakcji 0-30 grubość 5 cm  

Oferowana kwota za wykonanie w/w prac wynosi 29.500,00 zł. brutto.  
Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawioną ofertę. 
 
Ad. 7 WyraŜenie zgody na  utworzenie  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej klasy sportowej  siatkówka dziewcząt. 
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Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się z prośbą o wyraŜenie zgody na utworzenie w roku 
szkolnym 2012/2013 w Liceum Ogólnokształcącym oddziału o profilu 
sportowym ze specjalnością piłki siatkowej. Uzasadnia prośbę tym, iŜ został 
ogłoszony przez Polski Związek Piłki Siatkowej otwarty konkurs na utworzenie 
Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Ponadto szkoła spełnia kryteria zawarte w 
regulaminie Siatkarskich Ośrodków Szkolenia wydanym przez PZPS. 
Jednocześnie szkoła posiada nowoczesną halę sportową z zapleczem , w którym 
mogą jednocześnie ćwiczyć dwie grupy. Oprócz bazy materialnej posiada tez 
dobrze przygotowaną i wykwalifikowana kadrę do prowadzenia zajęć 
sportowych i nauczania innych przedmiotów teoretycznych.  Zgłoszenia do 
programu przyjmowane są do dnia 23.04.2012r., natomiast rozstrzygnięcie 
konkursu w maju.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej klasy sportowej  
siatkówka dziewcząt. 
 
Ad. 8 Zgłoszenie  szkoły  do programu upowszechniania sportu wśród dzieci i 
młodzieŜy  w zakresie piki siatkowej realizowanego przez  Polski Związek Piłki 
Siatkowej  w latach 2012 - 2015 - Siatkarskie Ośrodki Szkolne.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zgłoszenie szkoły Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej do programu 
upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieŜy  w zakresie piłki siatkowej 
realizowanego przez  Polski Związek Piłki Siatkowej  w latach 2012 - 2015 - 
Siatkarskie Ośrodki Szkolne.  
 
Ad. 9 Przedstawienie prośby Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej o sfinansowanie kosztów wyjazdu młodzieŜy 
na XXX Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów MłodzieŜowych Centrum  2012 
w Łodzi.  
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej zwrócił 
się z prośbą o sfinansowanie kosztów przejazdów młodzieŜy na XXX 
Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów MłodzieŜowych Centrum  2012 w Łodzi. 
Zespół Teatralny „Pulp Art.” ze szkoły wygrał okręgowe eliminacje w 
Skierniewicach i zakwalifikował się do finału ogólnopolskiego, w którym 
weźmie udział 21 najlepszych młodzieŜowych teatrów z całego kraju. 
Zaplanowane są trzy wyjazdy Zespołu Teatralnego do Łodzi. Grupa teatralna 
wraz z opiekunem liczy 8 osób, dlatego konieczny jest wynajem busa 
przystosowanego do takiej ilości osób.  
Zarząd Powiatu zdecydował o przeznaczeniu środka transportu ze Starostwa 
Powiatowego. RównieŜ  w związku z prośbą Pani Dyrektor Powiatowej 
Biblioteki Publicznej Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeznaczenie środka 
transportu ze Starostwa na wyjazd do Skierniewic 8 osób na Konkurs 
recytatorski.  
 
Ad. 10 Przedstawienie oceny stanu bezpieczeństwa publicznego powiatu 
rawskiego za 2011 rok.  
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Starosta Rawski – Józef Matysiak zapoznał Członków Zarządu z informacją o 
stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu rawskiego za 2011 rok.  
 
Ad. 11 Zatwierdzenie wyniku przetargu nieograniczonego na „Remont drogi 
powiatowej nr 4118E Pukinin-gr. woj. ( Mogielnica).  
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła 
informację dotyczą wyników przetargu nieograniczonego na realizacje zadania 
inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin-
gr.woj.(Mogielnica) na odcinku od km 13+ 917 do km 16+ 363 wraz z budową 
kładki dla pieszych nad rzeką Rokitną w obrębie remontowanego skrzyŜowania 
z drogą powiatową nr 4122E w miejscowości Sadkowice, w ramach programu 
pn: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II 
Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Wpłynęło 5 ofert. Do realizacji 
powyŜszego zamówienia wybrano ofertę nr 5 Przedsiębiorstwa Robót Drogowo 
– Mostowych Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19 w cenie 
ofertowej 884 450,15 zł brutto za wykonanie robót objętych zamówieniem. 
Oferta uzyskała największą ilość punktów, jest najkorzystniejsza oraz spełnia 
warunki i wymagania zawarte w SIWZ.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki przetargu.  
 
Ad. 12 WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę 
wewnętrznej instalacji gazowej w Domu Dziecka.  
W tym punkcie Pani Dyrektor Killman zwróciła się z prośbą o wyraŜenie zgody       

na ogłoszenie przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 14 tyś EURO 
na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie powyŜszego przetargu.  
 
Ad. 13 Informacja z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz wykaz potrzeb.  
Pani Dyrektor Bartkowicz - BłaŜejewska zapoznała Członków Zarządu z  
informację z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
wykaz potrzeb. Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją. 
Informacja ta będzie stanowić materiał na  XV  Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  
 
Ad. 14  Przedstawienie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia 
zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2012 roku.  
Pani Halina Bartkowicz - BłaŜejewska przedstawiła i omówiła projekt Uchwały 
Rady Powiatu w powyŜszej sprawie. Proponuje się środki finansowe zgodnie z 
załącznikiem do niniejszej Uchwały.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
W tym punkcie Pani Dyrektor równieŜ poinformowała, iŜ kwota 16.000 zł 
przeznaczona będzie na zadania zlecone zgodnie z art. 36 (art.35a ust.1 pkt 9c) 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
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niepełnosprawnych. Po podjęciu Uchwały przez Radę Powiatu zatwierdzającą 
podział środków zostanie ogłoszony konkurs na zlecenie zadania jakim jest 
rehabilitacja dzieci i młodzieŜy z terenu powiatu rawskiego.  
Ponadto Starosta Matysiak zobowiązał Dyrektor PCPR do przedstawienia 
informacji dotyczącej moŜliwości skorzystania z programu PFRON przez                 
SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej w kwestii  skorzystania ze środków 
finansowych na przeprowadzenie remontu łazienki w Przychodni Rejonowej 
przy ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej.  
 
Ad. 15 Przedstawienie zasobów pomocy społecznej.  
W kolejnym punkcie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
przedstawiła informacje o zasobach pomocy społecznej. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją. Informacja ta będzie 
stanowić materiał na  XV  Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  
 
Ad. 16  Przedstawienie stanu uŜytkowania działki nr 308//19. 
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował, iŜ w dniu 05.04.2012 r. przeprowadzono 
oględziny działki nr 308/19 połoŜonej  w m. Rawa Mazowiecka,  przyległej  do  
drogi krajowej K-8. Właścicielem działki jest Powiat Rawski. Oględziny 
przeprowadzili pracownicy Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami na okoliczność robót drogowych trwających w związku z 
poszerzeniem drogi krajowej. W trakcie oględzin miejsca ustalono, Ŝe maszyny i 
inne urządzenia wykorzystywane do robót są zlokalizowane prawidłowo, w 
wytyczonych miejscach, poza działką stanowiącą własność Powiatu Rawskiego. 
Jedynie stwierdzono, Ŝe w okolicy słupa wysokiego napięcia składowany jest 
humus, w ilości ok. 1 wywrotki. Działka 308/19 nosi ślady kół „cięŜkiego” 
sprzętu, co moŜe świadczyć  o  czasowym uŜytkowaniu działki  w trakcie 
realizacji robót drogowych. Ślady spowodowane mogą być  manewrami 
wykręcania  samochodów cięŜarowych lub innych maszyn, na tym terenie. 
Generalnie nie stwierdzono znacznych szkód ani innych nieprawidłowości.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
 
Ad. 17 Przedstawienie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia 
trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania powiatowej 
Rady Działalności PoŜytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej.  
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił i omówiła projekt 
Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz 
organizacji i trybu działania powiatowej Rady Działalności PoŜytku 
Publicznego w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 18 Przedstawienie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 
Rocznego Programu współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami 
pozarządowymi na 2012 rok.  
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W tym punkcie Pan Sekretarz przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu w 
sprawie zmiany Rocznego Programu współpracy Powiatu Rawskiego z 
organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 19 Sprawy róŜne. 
Zabierając głos w sprawach róŜnych Starosta Matysiak poinformował o 
odbytym w Ossie Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, oraz 
wicestarosta o stanowisku Związku Powiatów Polskich dot. przekształceń 
szpitali.  RównieŜ w  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia 
Zarządu na dzień 3.04.2012 r. na godzinę 1400, oraz Sesji Rady Powiatu 
Rawskiego na dzień 6.06.br oraz 22.06.br.  
 
Ad. 20 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak  dokonał o godzinie 1400 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 /-/ ............................................. 

 
 
 
 
 
 


