
P R O T O K Ó Ł NR 128/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 22 czerwca 2009 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pani Jadwiga Majchrzak – 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu,  Pan Stefan Goryczka – Dyrektor 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Pani Anna 
Ostolska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
Pan Marek Sawicki -  Specjalista w Wydziale, Rozwoju, Promocji i Informacji, 
Janina Widulińska – Inspektor ds. kontroli.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego o 

nazwie Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół – Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej.  

4. Wniosek ZS CEZiU o wyraŜenie zgody na wycięcie drzew w związku z 
budową boiska. 

5. Wniosek w sprawie przebudowy instalacji sanitarnej i deszczowej w 
Domu Dziecka. 

6. Przedstawienie nowej koncepcji elewacji budynku Starostwa 
Powiatowego przy Pl. Wolności 1.  

7. Przedstawienie wyników kontroli w ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej.  
8. Zatwierdzenie wyników odbytych przetargów na remonty i budowę dróg 

powiatowych.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania nowego przebiegu drogi 

gminnej nr 113107 w m. Jakubów Gmina Rawa Mazowiecka.  
10. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w 

budŜecie powiatu.  
11. Wniosek w sprawie usunięcia suchego drzewa na działce nr 124 obręb nr 

6 w Rawie Mazowieckiej.  
12. Porządek XXXII Sesji Rady Powiatu Rawskiego.   
13. Wniosek RTBS w sprawie środków na wykonanie termomodernizacji 

budynku przy ul. Południowej 27 w Rawie Mazowieckiej. 
14. Wniosek w sprawie sfinansowania z PFOŚiGW nasadzeń drzew w 

Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.  
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15. Wniosek PUP w sprawie środków finansowych na wykonanie przeglądu i 
pomiaru instalacji energetycznej.  

16. Sprawy róŜne. 
17. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 900 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 dzisiejszego 
Zarządu równieŜ uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego o 
nazwie Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 184/2009 w sprawie likwidacji 
Gospodarstwa Pomocniczego o nazwie Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół – 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej. Uchwała stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 4 Wniosek ZS CEZiU o wyraŜenie zgody na wycięcie drzew w związku z 
budową boiska. 
Realizując przyjęty porządek obrad Pani Anna Ostalska – Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawiła Zarządowi wniosek 
Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej o wyraŜenie zgody na wycięcie 29 sztuk drzew w związku z 
budową wielofunkcyjnego boiska sportowego.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek wyraŜając zgodę na wycięcie 
drzew.   
 
Ad. 5 Wniosek w sprawie przebudowy instalacji sanitarnej i deszczowej w 
Domu Dziecka. 
Pan Marek Sawicki – Specjalista w Wydziale Rozwoju, Promocji i Informacji 
przedstawił wniosek Dyrektora Domu Dziecka w sprawie przebudowy instalacji 
sanitarnej i deszczowej w budynku Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.  
Z uwagi na brak zabezpieczonych środków finansowych w tegorocznym 
budŜecie, Zarząd Powiatu środki finansowe na zakres powyŜszych prac 
uwzględni w budŜecie powiatu  na 2010 rok. 
 
Ad. 6 Przedstawienie nowej koncepcji elewacji budynku Starostwa 
Powiatowego przy Pl. Wolności 1.  
Pan Marek Sawicki przedstawił dwie wersje elewacji budynku Starostwa 
Powiatowego przy Pl. Wolności 1. 



 3 

Po krótkiej dyskusji Zarząd Powiatu zaproponował wersję elewacji budynku w 
kolorystyce jasnej( wersja piaskowa).  
 
Ad. 7 Przedstawienie wyników kontroli w ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej.  
Pani Janina Widulińska – Inspektor ds. kontroli przedstawiła informacje o 
wynikach kontroli w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Kontrola dotyczył poniesionych wydatków 
rzeczowych w 2008 roku. W powyŜszej kontroli stwierdzono niewłaściwą 
klasyfikację wydatków, błędnie klasyfikując w § 4210 następujące wydatki : 
- zakup papieru ksero, wynikający z faktury nr 4225/1/08 z dnia 21.09.2008 r. 
na kwotę 274,50 zł. zewidencjonowano w rozdziale 80130 § 4210, zamiast w            
§ 4740. 
- zakup tuszu do drukarki, wynikający z faktury nr 2653/2008 z dnia 01.09.2008 
r. na kwotę 274,01 zł. zewidencjonowano w rozdziale 80130 §4210 zamiast w          
§ 4750. 
Ponadto stwierdzono, iŜ w zakresie naliczania i wypłaty ryczałtów za uŜywanie 
samochodu prywatnego do celów słuŜbowych w roku 2008 w kontrolowanej 
jednostce nie prowadzone były listy obecności Dyrektora. Zgodność oświadczeń 
składanych przez Pana Dyrektora była zgodna , jak to sam Pan Dyrektor określił 
z zapisami w „ kalendarzu dyrektora”. W miesiącach wakacyjnych tj. od dnia 21 
czerwca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. ryczałt dla dyrektora nie był naliczany 
ani teŜ wypłacany. W miesiącach przerw świątecznych i ferii zimowych 
dyrektor odliczał ilość dni roboczych podlegających potrąceniu do naliczenia 
wysokości ryczałtu zgodnie z treścią § 3 ust. 4 zawartej umowy. Lista obecności 
została zaprowadzona od miesiąca stycznia 2009 r. Od ryczałtów za uŜywanie 
samochodu prywatnego do celów słuŜbowych w roku 2008 nie odprowadzono 
podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochód z ryczałtu zostały doliczony 
do uzyskanych dochodów w roku 2008 i wykazany w PIT – 11.  
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej do 
usunięcia powstałych niezgodności i zapobieŜenie powstawaniu w przyszłości. 
Sprawozdanie z wykonania zaleceń pokontrolnych naleŜy przedłoŜyć w terminie 
30 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego.  
RównieŜ w tym samym punkcie Pan Starosta – Józef Matysiak nawiązał do 
kontroli kompleksowej jaka miała miejsce w 2008 roku w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w zakresie gospodarki finansowej w 
roku 2007. Zobowiązując Panią Inspektor ds. kontroli, aby wspólnie z 
Dyrektorem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przygotowały pismo 
upominające i dyscyplinujące  Dyrektora ZSP w Białej Rawskiej w zakresie 
nadzorowania spraw finansowych . 
 
Ad. 8 Zatwierdzenie wyników odbytych przetargów na remonty i budowę dróg 
powiatowych.  
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu poinformował, iŜ zostały 
rozstrzygnięte 3  przetargi:  
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1.  Remont drogi powiatowej nr 4127E Biała Rawska – Chodnów, nr 4101E 
Piekarowo – Biała Rawska, nr 4102E Byki – Czesławin. Wpłynęło 7 ofert , z 
czego do realizacji zamówienia wybrana została oferta firmy Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo – Mostowych Sp z o o, 97- 300 Piotrków Trybunalski ul. 
Południowa 17/19 w cenie ofertowej brutto 392 831,46 zł.  
2. Remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Pągów - Regnów, nr 
4105E Pągów – Rylsk. Wpłynęło 7 ofert, z czego do realizacji zamówienia 
wybrana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych 
Sp z o o ,97- 300 Piotrków Trybunalski ul. Południowa 17/19 w cenie ofertowej 
brutto 283 866,67 zł.  
3. Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Łódzkiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej w Rawie Mazowieckiej. Wpłynęło 5 ofert, z czego do 
realizacji zamówienia wybrana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo – Mostowych Sp z o o,  97- 300 Piotrków Trybunalski ul. Południowa 
17/19 w cenie ofertowej brutto 150 128,99 zł.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki rozstrzygniętych przetargów, oraz w 
związku z oszczędnościami jakie powstały z w/w postępowań przetargowych 
wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na Budowę drogi dojazdowej na działce 
6/19, 6/17 do terenów wchodzących w skład ŁSSE w Rawie Mazowieckiej.  
   
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania nowego przebiegu drogi 
gminnej nr 113107 w m. Jakubów Gmina Rawa Mazowiecka.  
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 185/2009 w sprawie zaopiniowania nowego 
przebiegu drogi gminnej nr 113107 w m. Jakubów Gmina Rawa Mazowiecka. 
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
 Ad. 10 Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w 
budŜecie powiatu.  
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu omówiła zmiany w budŜecie powiatu, 
które stanowić będą materiał na najbliŜszą sesje Rady Powiatu Rawskiego. 
Zarząd Powiatu przyjął omówione zmiany. 
  
Ad. 11 Wniosek w sprawie usunięcia suchego drzewa na działce nr 124 obręb nr 
6 w Rawie Mazowieckiej.  
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił Zarządowi pismo jakie wpłynęło od Pana 
Andrzeja Nowaka dotyczące wycięcia suchych drzew z działki nr 124 połoŜonej 
w obrębie nr 6 będącej własnością Powiatu ,w ramach opieki nad lasem.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne wykonanie w lesie na działce nr 
124 poł. w obrębie 6 Rawy Mazowieckiej, cięć suchego drzewostanu oraz 
wiatrołomów, w zakresie prac uzgodnionych z pracownikiem ds. gospodarki 
leśnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej i dokonanym 
ocechowaniem drewna.  
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Ad. 12 Porządek XXXII Sesji Rady Powiatu Rawskiego.   
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił Zarządowi Powiatu 
propozycję porządku obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Rawskiego , która 
odbędzie się w dniu 29.06.2009 roku: 
- podjecie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu,  
- stanowisko w sprawie Sądu Okręgowego w Skierniewicach. 
Zarząd Powiatu przyjął powyŜszy porządek Sesji Rady. 
Ponadto w tym samym punkcie zabrał głos Pan Sekretarz, który poinformował 
Zarząd, iŜ został  ogłoszony program pn. „ Wyrównywanie róŜnic między 
regionami II „ w ramach środków z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych .  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do programu.  
 
Ad. 13 Wniosek RTBS w sprawie środków na wykonanie termomodernizacji 
budynku przy ul. Południowej 27 w Rawie Mazowieckiej. 
Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. zoo w Rawie 
Mazowieckiej zwróciło się z prośbą o dofinansowanie remontu budynku 
mieszkalnego zlokalizowanego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Południowej 27 
będącego własnością wspólnoty z udziałami Starostwa.   
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie termomodernizacji budynku 
mieszkalnego usytuowanego przy ul. Południowej 27 w Rawie Mazowieckiej w 
wysokości 33.000 zł.  
 
Ad. 14 Wniosek w sprawie sfinansowania z PFOŚiGW nasadzeń drzew w 
Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sfinansowanie z Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nasadzeń drzew w Zespole 
Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej w wysokości do 5000 zł.  
 
Ad. 15 Wniosek PUP w sprawie środków finansowych na wykonanie przeglądu 
i pomiaru instalacji energetycznej.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w 
Rawie Mazowieckiej przeznaczając środki finansowe w wysokości 2000 zł na 
wykonanie przeglądu i pomiaru instalacji energetycznej.  
 
Ad. 16 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych zabrał głos Pan Wicestarosta – Marian Krzyczkowski, 
który poinformował, iŜ na kolejnym posiedzeniu Zarządu naleŜałoby zająć się 
harmonogramem działań wynikających z przyjętej koncepcja przekształcenia  
SP ZOZ tj. określenie formy zatrudnienia pracowników SP ZOZ w nowej 
spółce, zasady wyboru władz spółki, podjęcie uchwały powołującą spółkę, akt 
załoŜycielski spółki. 
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RównieŜ w sprawach róŜnych zabrał głos Pan Starosta – Józef Matysiak, który 
poinformował  Zarząd, iŜ naleŜy zastanowić się nad wskazaniem lokalizacji 
terenu na schronisko dla zwierząt.  
Ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 17.06.2009 r. na godz. 
1000  . 
 
Ad. 17 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1100 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
 
W załączeniu: 

      - wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządziła : Kinga Kacprzak 
 
 
 
 
Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski (-) ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta (-) ............................................. 
 
Wacław Adamczyk  Członek Zarządu (-)        ............................................. 
 
Krzysztof Janeczek  Członek Zarządu (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


