
P R O T O K Ó Ł NR 169/2010 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 15 kwietnia 2010 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz  Powiatu, Stefan Goryczka – Dyrektor 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, BoŜena Woźniak 
– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.  
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 zatwierdzenia projektu „ Urząd bliŜszy  

społeczeństwu III” oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania. 
          4.  Zatwierdzenie zmian w budŜecie powiatu.  

5. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie obciąŜenia 
nieruchomości hipoteką. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2010 w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. 

7.  Przyjęcie porządku XLI Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  
     8.  Sprawy róŜne. 

9.  Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 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 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Urząd bliŜszy 
społeczeństwu III” oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania. 
Pani BoŜena Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu          
„Urząd bliŜszy społeczeństwu III” w ramach Poddziałania 6.1.2 realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia 
pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie jego 
realizacji.  
Zarząd Powiatu w drodze uchwały jednogłośnie zatwierdził omówiony projekt. 
Jednocześnie udzielono pełnomocnictwa Pani BoŜenie WoŜniak, a w razie jej 
nieobecności Pani Dorocie Zdziechowskiej do reprezentowania powiatu przy 
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realizacji projektu. Pełnomocnictwo udzielone zostało pani Ewie 
Aleksandrowicz , a w razie jej nieobecności Pani Agnieszce Wróblewskiej do 
podpisywania dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu.  
Uchwała Nr 245/2010 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 

     Ad.4 Zatwierdzenie zmian w budŜecie powiatu.  
     Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie 

zmian w budŜecie powiatu 2010 roku.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  

 
Ad. 5 Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie obciąŜenia 
nieruchomości hipoteką. 
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
obciąŜenie nieruchomości hipoteką pod zabezpieczenie spłaty kredytu 
udzielonego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2010 w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane w roku 2010 w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. 
Uchwała Nr 246/2010 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Ad. 7 Przyjęcie porządku XLI Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  
W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął porządek XLI Sesji Rady Powiatu 
rawskiego, która odbędzie się 23.04.2010 roku: 
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
- przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za 2009 rok,  
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z 
tytułu wykonania budŜetu, 
- podjęcie uchwały w sprawie obciąŜenia nieruchomości hipoteką, 
- sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów, 
- stanowisko Rady Powiatu w sprawie wystąpienia Wojewody Łódzkiego w 
zakresie udzielenia odpowiedzi. 
 
Ad. 8 Sprawy róŜne. 
W  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień  
23.04.2010 r. na godzinę 1300,oraz termin XLI Sesji Rady Powiatu Rawskiego 
na dzień 23.04.2010 r. na  godzinę 1400.   
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Ad. 9 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta – 
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       (-) ............................................. 
 
Wacław Adamczyk      Członek Zarządu (-)           ............................................. 
 
Krzysztof Janeczek  Członek Zarządu (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


