
P R O T O K Ó Ł NR 119/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 7 marca 2017 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 Charążka – Przewodnicząca 

Rady Powiatu, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu,  Sławomir Stefaniak – 

Sekretarz Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, 

Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Halina Bartkowicz – 

Błażejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 

Mazowieckiej, Patrycja Wróblewska – Pomocy administracyjna , Piotr Irla – 

Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa, Paweł Malik – 

Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, Anna 

Ostalska -  Kierownik Oddziału 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. Wyniki postępowania do 30 tyś EURO na wycinkę drzew przydrożnych z 

pasa dróg powiatowych.  

4.Przedstawienie sprawozdania z wykonania zadania publicznego – 

podejmowanie działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej.  

5. Informacja z rocznej działalności PCPR i realizacji zadań pieczy zastępczej.  

6. Przedstawienie informacji w sprawie przystąpienia do ogłoszenia  otwartego     

nabór partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

7. Przedstawienie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w sprawie 

przekazania dodatkowych środków finansowych na remont stołówki (decyzja 

PWIS w Łodzi).  

8. Omówienie spraw związanych z realizacją zaleceń Zarządu Powiatu 

kierowanych do Zarządu AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. związanych z 

prawidłową realizację umowy dzierżawy.  

9.Zawiadomienie Burmistrza Rawy Mazowieckiej o przystąpieniu do zmiany 

planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka , 

fragmenty położone przy ulicach :Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Wodnej, 

Jana Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Jerozolimskiej i Słonecznej, 

Zamkowa Wola, Konstytucji 3-go Maja i Krakowskiej, Warszawskiej i 

Targowej,  Kardynała Wyszyńskiego i Adama Mickiewicza, Kolejowej i 

Łowickiej, Jana Chryzostoma Paska , Dolnej i Juliana Tuwima , Księże 

Domki oraz Juliusza Słowackiego i Katowickiej.  



10. Uzgodnienie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Rawa Mazowiecka – fragment w rejonie ul. Białej.  

11. Uzgodnienie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Rawa Mazowiecka  - obszary położone w rejonie ulic Katowickiej, 

Słowackiego oraz Księże Domki.  

12. Informacja dotycząca zapytania o możliwość ustalenia składników objętych 

rokowaniami dotyczącymi nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Rawskiego położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego.  

13. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatu 

szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości Skarbu Państwa, 

położonej w Rawie Mazowieckiej , oznaczonej nr działki 547/2 w obrębie nr 

7, w związku z wnioskiem o sprzedaż w/w nieruchomości. 

14. Wyjazd delegacji do powiatu Bohoduchiv. 

15. Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu „Radosne Święto” . 

16. Wyrażenie zgody na używanie herbu Powiatu Rawskiego przez PRDPP. 

17. Tematy na Sesję Rady Powiatu.  

18. Informacja Starosty Rawskiego o nadzwyczajnym posiedzeniu ZPP. 

19.  Sprawy różne.                                                                                                             

20. 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 również 

uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 3 Wyniki postępowania do 30 tyś EURO na wycinkę drzew przydrożnych z 

pasa dróg powiatowych.  

Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła 

informacje z otwarcia ofert na wycinkę drzew przydrożnych z pasa drogi 

powiatowej. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym zostało  wysłane  do 2 

wykonawców. Do dnia  28.02.2017r. godz. 1200  tj. terminu składania ofert 

cenowych wpłynęły 2 oferty: 

      1. P.P.H.U „ANGRA”  ul. 11-go Listopada 29, 26-420 Nowe Miasto                          

n/  Pilicą - w cenie ofertowej 18.450,00 zł brutto, 150zł+VAT/szt. 

    2. P.P.H.U „DREWBUD” Komorów 15, 96-214 Cielądz  - w cenie ofertowej       

29.520,00 zł brutto, 240zł+VAT/szt. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyło  P.P.H.U „ANGRA”  ul. 11-go Listopada 29, 

26-420 Nowe Miasto n/  Pilicą - w cenie ofertowej 18.450,00 zł brutto, 

150zł+VAT/szt. za wykonanie usługi. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty.  
 



Ad. 4 Przedstawienie sprawozdania z wykonania zadania publicznego – 

podejmowanie działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej.  

Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, przedstawiła sprawozdanie końcowe 

z wykonania zadania publicznego złożonego przez Stowarzyszenie Rodziców i 

Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro dzieci” w Rawie Mazowieckiej. 

Z dokonanego rozliczenia wynika, że z otrzymanej ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacji w wysokości 

13.000,00 zł. Stowarzyszenie ma zwrócić część dotacji w kwocie 803,36 zł.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  

 

Ad. 5  Informacja z rocznej działalności PCPR i realizacji zadań pieczy 

zastępczej.  

Zabierając głos w tym punkcie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie przedstawiła informację z rocznej działalności PCPR oraz informację 

dotyczącą realizacji zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2016 rok i 

wykaz potrzeb. Ponadto przedstawiła również informacje z zawartych 

porozumień i umów w sprawie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych i 

placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz do ponoszenia wydatków na 

ich utrzymanie.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i polecił Dyrektor 

PCPR wspólnie z Dyrektorem Domu Dziecka wstąpić z wnioskiem o 

uwzględnienie dzieci przebywających w domu dziecka  do otrzymywania 

świadczenia z  „Programu 500+”.  

 

Ad. 6 Przedstawienie informacji w sprawie przystąpienia do ogłoszenia  
otwartego    naboru partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację 

projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

O przedstawienie informacji poproszono Panią  Halinę  Bartkowicz – 

Błażejewską – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 

Mazowieckiej. Zabierając głos Pani Dyrektor Bartkowicz – Błażejewska 

poinformowała, iż w  związku z zamiarem realizacji projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie 

IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”, w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-

IP.01–10-001/17 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 

niezbędne jest ogłoszenie otwartego naboru partnerów krajowych na wspólne 

przygotowanie i realizację projektu. Celem projektu będzie rozwój usług 

opiekuńczych, asystenckich oraz tworzenia mieszkań wspomaganych i wsparcia 

opiekunów faktycznych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób 

starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących 

potrzeb wynikających z niesamodzielności.   



Termin składania ofert zaplanowany został od 7 marca 2017 do dnia  

28 marca 2017.Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte zostały w 

ogłoszeniu o otwartym naborze partnerów krajowych na wspólne przygotowanie  

i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Zarząd Powiatu po zapoznaniu  się z powyższą informacją wyraził zgodę na  

ogłoszenie konkursu.  

 

Ad. 7 Przedstawienie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w 

sprawie przekazania dodatkowych środków finansowych na remont stołówki 

(decyzja PWIS w Łodzi).  

Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił 

wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w sprawie przekazania 

dodatkowych środków finansowych na remont stołówki w związku z decyzją 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  w Łodzi.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą informacją i  postanowił wyasygnować 

środki finansowe na przeprowadzenie tych prac, jednakże ze względu na 

konieczność dokonania stosownych zmian w budżecie powiatu, będzie to 

możliwe w terminie do 31.08.2017 roku.  W związku z powyższym  polecił 

Dyrektorowi Zespołu Placówek Specjalnych wystąpić do PWIS w Łodzi z 

wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania decyzji nakazującej wykonanie  

prac do 31.08.2017 roku.  

 

Ad. 8  Omówienie spraw związanych z realizacją zaleceń Zarządu Powiatu 

kierowanych do Zarządu AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. związanych z 

prawidłową realizację umowy dzierżawy.  

W tym punkcie Dyrektor Latek zapoznał członków zarządu z pismem, które 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, jakie zostało skierowane do 

Prezes Zarządu AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. w kwestii realizacji Umowy 

dzierżawy nr 210/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku. W nawiązaniu do 

powyższego pisma  Prezes Zarządu Jacek Nowakowski poinformował pocztą 

elektroniczną że w szpitalu zapewnione są regularne dostawy leków oraz sprzętu 

medycznego, a oddziały posiadają na stanach między innymi leki wymagane 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia co potwierdziła kontrola NFZ. Dla pełnego 

24 godzinnego zabezpieczenia mieszkańców Powiatu, Szpital zawarł umowy na 

badania USG, TK oraz badania endoskopowe ze Szpitalem w Brzezinach.                        

W zakresie personelu medycznego oczekują na zakończenie kontroli NFZ 

ponieważ nie zgadzają się z przedstawionym podczas kontroli stanowiskiem. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  

                                                                                                                                         

Ad. 9  Zawiadomienie Burmistrza Rawy Mazowieckiej o przystąpieniu do 

zmiany planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka , 

fragmenty położone przy ulicach :Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Wodnej, 

Jana Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Jerozolimskiej i Słonecznej, 

Zamkowa Wola, Konstytucji 3-go Maja i Krakowskiej, Warszawskiej i 

Targowej,  Kardynała Wyszyńskiego i Adama Mickiewicza, Kolejowej i 



Łowickiej, Jana Chryzostoma Paska , Dolnej i Juliana Tuwima , Księże Domki 

oraz Juliusza Słowackiego i Katowickiej.  

Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury  i Budownictwa 

poinformował o zawiadomieniu  Burmistrza Rawy Mazowieckiej o 

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka fragmenty położone przy ulicach: 

Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Wodnej, Jana Sobieskiego, Kazimierza 

Wielkiego, Jerozolimskiej i Słonecznej, Zamkowa Wola, Konstytucji 3-go Maja 

i Krakowskiej, Warszawskiej i Targowej,  Kardynała Wyszyńskiego i Adama 

Mickiewicza, Kolejowej i Łowickiej, Jana Chryzostoma Paska , Dolnej i Juliana 

Tuwima , Księże Domki oraz Juliusza Słowackiego i Katowickiej.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym zawiadomieniem. 

 

Ad. 10 Uzgodnienie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka – fragment w rejonie ul. Białej.  

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka – fragment w rejonie ul. Białej.  

 

Ad. 11 Uzgodnienie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka  - obszary położone w rejonie ulic 

Katowickiej, Słowackiego oraz Księże Domki.  

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego zgodnie z powyższym.  

 

Ad. 12 Informacja dotycząca zapytania o możliwość ustalenia składników 

objętych rokowaniami dotyczącymi nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Rawskiego położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego.  

Pan Sebastian Krześniak Firma Hibinimus 91-134 Łódź , ul. Rojana 52/140, 

zwrócił się z zapytaniem o możliwości ustalenia składników objętych 

rokowaniami na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości , 

położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego oznaczonej nr działki 

549/4.  

Zarząd  Powiatu udzielił odpowiedzi zainteresowanemu iż, w ogłoszeniu podany 

jest między innymi opis nieruchomości, przeznaczenie w planie 

zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania nieruchomości 

oraz warunki rokowań. W nawiązaniu do powyższego Zarząd Powiatu  nie 

znajduje podstaw do odwołania rokowań.  
 

                                                       

Ad. 13 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 

operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości Skarbu Państwa, 

położonej w Rawie Mazowieckiej , oznaczonej nr działki 547/2 w obrębie nr 7, 

w związku z wnioskiem o sprzedaż w/w nieruchomości. 

Pani  Anna Ostalska  Kierownik Oddziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami poinformowała, iż w wyniku przeprowadzonego 

postępowania w  sprawie  zlecenia wykonania operatu szacunkowego 



ustalającego wartość nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Rawie 

Mazowieckiej , oznaczonej nr działki 547/2 w obrębie nr 7, w związku z 

wnioskiem o sprzedaż w/w nieruchomości. Najkorzystniejszą ofertę  złożył Pan 

Tadeusz Kryjan, zamieszkały Chrusty 66A 96-200 Rawa Mazowiecka w cenie 

ofertowej  500 zł. brutto za  wykonanie usługi.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania. 

 

Ad. 14 Wyjazd delegacji do powiatu Bohoduchiv. 

W tym punkcie Pan Sekretarz Sławomir Stefaniak przedstawiła informacje 

dotyczącą wyjazdu delegacji Powiatu Rawskiego do  Powiatu Bohoduchiv. 

Zarząd Powiatu zaproponował termin wyjazdu autokarem w terminie: 29.06-

2.07. 2017 roku.  

 

Ad. 15 Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu „Radosne Święto” . 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę  na ogłoszenie konkursu pn. „Radosne Święto” 

które odbędzie się w dniu 3 maja br.   

 

Ad.16 Wyrażenie zgody na używanie herbu Powiatu Rawskiego przez PRDPP. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na używanie herbu Powiatu Rawskiego przez 

Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego. 

 

Ad. 17 Tematy na Sesję Rady Powiatu. 

W tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił 

propozycje porządku XXV Sesji Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się 

w dniu 21 marca 2017 roku o godzinie 1300: 

- podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2017, 

- podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół  

ponadpodstawowych i specjalnych; 

- informacja z rocznej działalności PCPR i realizacji zadań pieczy zastępczej; 

- informacja o sytuacji na rynku pracy w roku 2016; 

- sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za rok 2016; 

Zarząd Powiatu zatwierdził tematy na XXV Sesję Rady Powiatu Rawskiego. 

 

Ad. 18 Informacja Starosty Rawskiego o nadzwyczajnym posiedzeniu ZPP. 

W tym punkcie Starosta Matysiak poinformował, iż w dniu 6 marca 2017 r. 

uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Związków Powiatów 

Polskich w Częstochowie, którego celem było   przedyskutowanie roli powiatów 

w dostarczaniu usług publicznych oraz tworzeniu warunków do 

zrównoważonego rozwoju wobec dokonujących się zmian legislacyjnych. 

 

Ad. 19 Sprawy różne.    



W sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował o spotkaniu 

wielkanocnym, które odbędzie się w dniu 11.04.br. o godzinie 1500 w Starostwie 

Powiatowym. Również w sprawach różnych zostały poruszone kwestie naprawy 

dróg powiatowych. Ponadto  ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 

14.03.2017 rok godzina 1100.  

 

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 1700 zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu. 

 

 
 

 

 

 

W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  

 

Sporządził: Kinga Kacprzak 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 

 

Marian Krzyczkowski Wicestarosta  ............................................. 

 

Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 

 

Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 

 

Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


