
P R O T O K Ó Ł NR 59/2012 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 31 stycznia 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, Piotr Irla – Z-ca Dyrektora 
Wydziału Infrastruktury, 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 zaktualizowanego harmonogramu dyŜurów aptek na luty i 
marzec 2012 r. w związku z zakończeniem z dniem 1 lutego działalności 
apteki przy ul. Niepodległości.  

     4.  Rozpatrzenie wniosku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o wyraŜenie zgody na wynajem 
garaŜy połoŜonych w budynku przychodni w Białej Rawskiej przy ul. 
Mickiewicza 25 – łącznie 134 m2 na okres 3 lat.  

     5.  PrzedłoŜenie wniosku NZOZ ER –Dent o przedłuŜenie umowy dzierŜawy 
pomieszczeń na prowadzenie poradni stomatologicznej w budynku przy 
ul. Niepodległości 8. 

      6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do  
reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie oraz realizację projektu.  

      7. Przedstawienie pisma dotyczące porozumienia w sprawie budowy krytej 
pływalni i sztucznego lodowiska. 

      8. Sprawy róŜne. 
      9. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1330 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 zaktualizowanego harmonogramu dyŜurów aptek na luty i 
marzec 2012 r. w związku z zakończeniem z dniem 1 lutego działalności apteki 
przy ul. Niepodległości. 
Zarząd Powiatu zatwierdził  zaktualizowany harmonogram dyŜurów pracy aptek 
na miesiące luty i marzec br., w związku z zakończeniem z dniem 1 lutego 
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działalności apteki przy ul. Niepodległości 8. Harmonogramy stanowią 
załącznik nr 2 i 3 do protokołu.  
 
Ad. 4  Rozpatrzenie wniosku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o wyraŜenie zgody na wynajem garaŜy 
połoŜonych w budynku przychodni w Białej Rawskiej przy ul. Mickiewicza 25  
łącznie 134 m2 na okres 3 lat. 
Pani Anna Idzikowska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zwróciła się z prośbą o wyraŜenie zgody na 
wynajem 5 szt. garaŜy o łącznej powierzchni 133,79m2, połoŜonych w 
podziemiach budynku Przychodni Rejonowej w Białej Rawskiej przy ul. 
Mickiewicza 25, na okres 3 lat.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajem garaŜy.  
 
Ad. 5 PrzedłoŜenie wniosku NZOZ ER –Dent o przedłuŜenie umowy dzierŜawy 
pomieszczeń na prowadzenie poradni stomatologicznej w budynku przy ul. 
Niepodległości 8. 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „Er –Dent” Poradnia Stomatologiczna 
ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej zwróciła się z prośbą o 
uwzględnienie istniejącej Poradni Stomatologicznej NZOZ Er –Dent w dalszych 
planach dotyczących zagospodarowania budynku przy ul. Niepodległości 8 w 
Rawie Mazowieckiej, gdyŜ z końcem maja br. kończy się dotychczasowa 
umowa dzierŜawy, a kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia Poradnia 
Stomatologiczna ma podpisany do końca 2014 roku.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym wnioskiem i ustalił, iŜ  przy 
podejmowaniu decyzji o zagospodarowaniu wolnych pomieszczeń w 
Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej przy ul. Niepodległości 8 w Rawie 
Mazowieckiej będzie brał pod  uwagę powyŜszą prośbę.  
Ponadto Zarząd zobowiązał Panią Dyrektor Idzikowską do  określenia które 
pomieszczenia znajdujące się w budynku Przychodni Rejonowo – 
Specjalistycznej przy ul. Niepodległości w Rawie Mazowieckiej są szpitalowi 
potrzebne a które zbędne, oraz ile jest pomieszczeń zajętych a ile wolnych? 
 
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do  
reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie oraz realizację projektu.  
Pan Dyrektor Latek przedstawił projekt Uchwały w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu rawskiego w zakresie złoŜenia 
wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę udzielającą pełnomocnictwa Pani Dyrektor  
Jolancie Popłońskiej do reprezentowania powiatu rawskiego przy realizacji 
projektu pn. ” Praktyka zagraniczna szansą na rozwój hotelarstwa w regionie” z 
programu „Uczenie się przez całe Ŝycie”. Uchwała Nr 123/2012 stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 7 Przedstawienie pisma dotyczące porozumienia w sprawie budowy krytej 
pływalni i sztucznego lodowiska. 
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Pan Starosta Matysiak przedstawił propozycję projektu porozumienia Miasta 
Rawa Mazowiecka dotyczącego rozwiązania umowy z Miastem Rawa 
Mazowiecka realizacji wspólnej inwestycji polegającej na budowie krytej 
pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem.  
Zarząd Powiatu wniósł kilka uwag co do propozycji porozumienia 
przedstawionego przez Miasto Rawa Mazowiecka. Zaproponował aby kwota 
spłaty 1.234.852 zł została rozłoŜona na 5 rat rocznych z terminem płatności I 
raty do dnia 31 sierpnia br., oraz aby poddanie się egzekucji wynikało z aktu 
notarialnego, a nie jak zaproponował Burmistrz po postępowaniu sądowym. 
 
Ad. 8 Sprawy róŜne. 
W  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
10.02.2012 r. na godzinę 1200, natomiast Sesji Rady Powiatu Rawskiego na 
dzień 24.02.2012 r. godzina 1000.  
 
Ad. 10 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak  dokonał o godzinie 1430 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 (-) ............................................. 

 
 
 


