
P R O T O K Ó Ł NR 68/2012 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 30 marca 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. 
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 dostawę grysów 
bazaltowych w ilości (400 ton) do remontów cząstkowych dróg 
powiatowych. 

     4. WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę 
sprzętu teleinformatycznego dla Powiatu rawskiego w ramach projektu 
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej 
Województwa Łódzkiego”.  

     5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia słuŜebności przesyłu na rzecz 
PGE.  

     6.  Projekt porozumienie z Gminą Rawa Mazowiecka w sprawie przyjęcia 
przez Powiat zadania polegającego na złoŜeniu i prowadzeniu gimnazjum.  

     7. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej o wprowadzeniu nowego kierunku kształcenia w Liceum 
Ogólnokształcącym.  

     8. Wniosek o wsparcie działalności Stowarzyszenia Kulturalno- 
Oświatowego Gminy Sadkowice.  

     9. Wniosek Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Katedrze 
Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego 
Uniwersytetu Łódzkiego o wsparcie finansowe.  

     10. Zaopiniowanie Kalendarza Imprez Kulturalno – Sportowych na 2012 rok.  
     11. Wniosek Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rawie 

Mazowieckiej o zapewnienie wynagrodzenia wykładowy  na konferencji 
dla młodzieŜy szkolnej dotyczącej problematyki uzaleŜnień 
organizowanej w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej.  

    12. Przedstawienie sprawy dotyczącej utwardzenia lądowiska dla 
helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.  

    13. Zatwierdzenie harmonogramu dyŜurów aptek na miesiące kwiecień i maj 
2012 roku.  
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    14. Przedstawienie propozycji Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej dotyczącej 
moŜliwości wydzierŜawienia miejsc parkingowych.  

    15. Wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o wyraŜenie zgody na wynajem w 
drodze przetargu zbędnych nieruchomości i budynków będących w 
zarządzie SP ZOZ.  

    16. Przedstawienie propozycji tematów najbliŜszej Sesji Rady Powiatu.  
    17. Sprawy róŜne. 
    18. 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   Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego na dostawę grysów 
bazaltowych w ilości (400 ton) do remontów cząstkowych dróg powiatowych. 
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła 
wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o 
cenę na „Dostawę grysów bazaltowych do remontów cząstkowych dróg 
powiatowych w ilości 400 ton. ZłoŜonych zostało 9 ofert. Wybrano ofertę nr 4 
firmy „LAJON” Tadeusz Zając Spółka Jawna, 44-100 Gliwice, ul. 
Szobiszowicka 5/5 w cenie ofertowej 49.077, 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 wyniki powyŜszego zamówienia.  
 
Ad. 4 WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę 
sprzętu teleinformatycznego dla Powiatu rawskiego w ramach projektu 
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 
Łódzkiego”.  
W tym punkcie Dyrektor Killman zwróciła się z wnioskiem  do Zarządu 
Powiatu  o wyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na 
Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Powiatu Rawskiego w ramach 
projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej 
Województwa Łódzkiego.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury przetargowej.   
Ponadto Pani Killman poinformowała, iŜ wpłynęło 5 ofert na realizację 
zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont drogi 
powiatowej nr 4118E Pukinin-gr. woj. (Mogielnica) 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.  
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Ad. 5  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia słuŜebności przesyłu na rzecz 
PGE. 
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie 
ustanowienia słuŜebności przesyłu na rzecz Polskiej Grupy Energetycznej 
Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyŜszej sprawie. Uchwała Nr 
141/2012 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Ponadto Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę jako właściciel nieruchomości na połoŜenie przyłącza gazowego  na 
działce Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.  
 
Ad. 6  Projekt porozumienie z Gminą Rawa Mazowiecka w sprawie przyjęcia 
przez Powiat zadania polegającego na złoŜeniu i prowadzeniu gimnazjum. 
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedłoŜył 
Członkom Zarządu materiały dotyczące projektu porozumienia z Gminą Rawa 
Mazowiecka w sprawie załoŜenia i prowadzenia przez Powiat Rawski 
publicznego 3- letniego Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 20. 
Zatwierdzenie i przyjęcie  powyŜszego projektu porozumienia nastąpi na 
jednym z kolejnych posiedzeń zarządu.  
 
Ad. 7 Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej o wprowadzeniu nowego kierunku kształcenia w Liceum 
Ogólnokształcącym.  
Pani Jolanta Popłońska - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej poinformowała o wprowadzeniu nowego kierunku kształcenia w 
szkole pn. ”poŜarnictwo”. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
 
Ad. 8 Wniosek o wsparcie działalności Stowarzyszenia Kulturalno- 
Oświatowego Gminy Sadkowice.  
Zarząd Powiatu ufundował nagrodę w postaci przejazdu na kwotę 1000 zł. za 
występy podczas imprez powiatowych.  
 
Ad. 9 Wniosek Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Katedrze 
Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego 
Uniwersytetu Łódzkiego o wsparcie finansowe.  
Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę 1000 zł. na opłacenie wyŜywienia Koła 
Naukowego działającego przy Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Wydziału 
Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, podczas spotkań z 
młodzieŜą Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu powiatu rawskiego 
przygotowującej się do matury.    
 
Ad. 10 Zaopiniowanie Kalendarza Imprez Kulturalno – Sportowych na 2012 
rok. 
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Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował Powiatowy Kalendarz Imprez 
Kulturalno – Sportowych na 2012 rok. Kalendarz stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 11 Wniosek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rawie 
Mazowieckiej o zapewnienie wynagrodzenia wykładowy  na konferencji dla 
młodzieŜy szkolnej dotyczącej problematyki uzaleŜnień organizowanej w 
Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył powyŜszy wniosek, natomiast 
zdecydował o innej formie  udzielenia pomocy poprzez bezpłatne udostępnienie 
sali na przeprowadzenie  konferencji.  
 
Ad. 12 Przedstawienie sprawy dotyczącej utwardzenia lądowiska dla 
helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.  
Pan Dyrektor Latek zwrócił się z prośbą o wyraŜenie zgody na utwardzenie 
tymczasowego lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
zlokalizowanego przy ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej, gdyŜ grunt jest tam 
mało stabilny zwłaszcza po deszczach  i w okresie roztopów co utrudnia wjazd 
karetki pogotowia i samochodów Państwowej StraŜy PoŜarnej. W związku z 
tym niezbędne jest utwardzenie tego terenu. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utwardzenie lądowiska i zobowiązał Wydział 
Polityki Społecznej do przedstawienia oferty cenowej wykonania powyŜszych 
robót.  
 
Ad. 13 Zatwierdzenie harmonogramu dyŜurów aptek na miesiące kwiecień i maj 
2012 roku.  
Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram dyŜurów aptek na miesiące kwiecień i 
maj 2012 roku. Harmonogramy stanowią załączniki nr 4 i 5 do protokołu.  
 
Ad. 14  Przedstawienie propozycji Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej dotyczącej moŜliwości 
wydzierŜawienia miejsc parkingowych.  
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie dzierŜawy 
terenów utwardzonych asfaltem o powierzchni 750 m2 z przeznaczeniem na 
parking samochodowy dla osób odwiedzających (ok. 25 stanowisk 
parkingowych) połoŜonych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Obecnie wskazane tereny nie są 
zagospodarowane i wykorzystane przez SP ZOZ. WydzierŜawienie ich 
umoŜliwiłoby pozyskanie dodatkowych środków finansowych.  
Zarząd Powiatu wyraził wstępną zgodę na wydzierŜawienie miejsc 
parkingowych, jednocześnie upowaŜnił Kierownictwo SP ZOZ do  
przedstawienia kalkulacji kosztów.  
 
Ad. 15 Wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o wyraŜenie zgody na wynajem w drodze 
przetargu zbędnych nieruchomości i budynków będących w zarządzie SP ZOZ.  
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W tym punkcie Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z wnioskiem o wyraŜenie zgody  
na wynajem wiaty o powierzchni 210m2 z przeznaczeniem na garaŜowanie 
samochodów (7 stanowisk garaŜowych) oraz na wynajem pomieszczenia o 
powierzchni 18,07m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą z zakresu 
handel artykułami spoŜywczymi i przemysłowymi na okres 36 miesięcy.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek.  
  
Ad. 16 Przedstawienie propozycji tematów najbliŜszej Sesji Rady Powiatu.  
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił propozycje tematów 
najbliŜszej Sesji  Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 20.04.br.: 
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego, 
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2012-2024, 
- podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz 
organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności PoŜytku 
Publicznego w Rawie Mazowieckiej, 
- podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości 
gruntowych wchodzących w skład Rogowskiej Kolei Dojazdowej, znajdujących 
się w uŜytkowaniu wieczystym Powiatu Rawskiego,   
- podjęcie uchwały 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,  
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których w art. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2012,  
- Informacja z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Rawie Mazowieckiej oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 
2012, 
 - Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie rawskim, 
- Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu 
rawskiego za 2011 rok,  
 - Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego 
Strategia Rozwoju na lata 2007-2013.  
 
Ad. 17 Sprawy róŜne. 
W  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
3.04.2012 r. na godzinę 1400.  
 
Ad. 18 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.  
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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   /-/ ............................................. 

 
 
 
 
 


