
P R O T O K Ó Ł NR 7/2011 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 11 stycznia 2011 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor 
Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu, Jadwiga Majchrzak – Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Rozpatrzenie wniosków: Rawskiego Klubu Sportowego „Mazovia” i 

MLUKS „ Rawa” w sprawie obozów zimowych. 
4. Rozpatrzenie wniosków Siedleckiego Centrum Edukacyjnego w sprawie 

wykreślenia z ewidencji szkół i placówek niepublicznych Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lubani i Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lubani.  

5. Przedstawienie opinii w sprawie wniosku Cechu Rzemiosł RóŜnych o 
utworzenie szkoły zawodowej.   

6. Przedstawienie prośby Pana Macieja Szcześniaka w sprawie 
wydzierŜawienia kuchni w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.   

7. Przedstawienie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w 
Rawie Mazowieckiej w sprawie wynajmu garaŜu.   

8. Wniosek Fundacji Kolei o wyraŜenie zgody na remont wagonów 
pasaŜerskich.  

9. Wniosek PGE o uzgodnienie napowietrznej linii energetycznej nad drogą 
powiatową Rawa Mazowiecka – Skoczykłody.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do projektu budŜetu 
powiatu na 2011 rok.  

11.  Przyjęcie planu Pracy Zarządu na 2010 rok.  
     12. Sprawy róŜne. 
     13. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1100 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. 
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Ad. 3  Rozpatrzenie wniosków: Rawskiego Klubu Sportowego „Mazovia” i 
MLUKS „ Rawa” w sprawie obozów zimowych. 
Rawski Klub Sportowy „Mazovia” zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie 
transportu obozu sportowego dla dwóch grup młodzieŜy w piłce noŜnej. Obóz 
planowany jest w Ośrodku Sportowym „ Banderoza”  w Głuchołazach w dniach 
14-23 stycznia br.  
Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek, z uwagi na wcześniejsze 
dofinansowania klubu.  
MLUKS „Rawa” zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie obozu zimowego 
dla 7 uczestników w kwocie 1500 zł. z przeznaczeniem na pokrycie części 
kosztów zakwaterowania i wyŜywienia. Obóz odbędzie się w dnia 23-28.01.br. 
w Spale. Zgrupowanie to jest bezpośrednim przygotowaniem do Halowych 
Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych dla faworytki tej imprezy, 
ubiegłorocznej halowej Mistrzyni Polski na dystansie 2000 m Justyny Wiązek, 
oraz Łukasza Florka i Rafała Zawitkowskiego.  
Zarząd Powiatu ufundował nagrodę w wysokości 1000 zł. na pokrycie kosztów 
zakwaterowania i wyŜywienia zawodników.  
 
Ad. 4 Rozpatrzenie wniosków Siedleckiego Centrum Edukacyjnego w sprawie 
wykreślenia z ewidencji szkół i placówek niepublicznych Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lubani i Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lubani.  
Siedleckie Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. w Woli Wodyńskiej zwróciło się z 
wnioskiem o wykreślenie wpisu do ewidencji szkoły niepublicznej Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych SCE w Lubani, oraz Uzupełniającego 
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych SCE w Lubani. Szkoła nie 
rozpoczęła działalności statutowej w terminie wskazanym w zgłoszeniu do 
ewidencji z uwagi na niepowodzenie procesu rekrutacji słuchaczy.  
W związku z powyŜszym Zarząd Powiatu wyraził zgodę.  
 
Ad. 5  Przedstawienie opinii w sprawie wniosku Cechu Rzemiosł RóŜnych o 
utworzenie szkoły zawodowej.   
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
przedstawiła opinie Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu powiatu rawskiego, 
oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia w kwestii zasadności uruchomienia szkoły 
zawodowej Cechu Rzemiosł RóŜnych. Szkoły informują o prowadzeniu 
kierunków proponowanych przez Cech. Powiatowa Rada Zatrudnienia w 
przedmiotowej sprawie wyraziła opinie negatywną.  
Zarząd Powiatu zwrócił się o przedstawienie opinii prawnej w sprawie wniosku 
Cechu Rzemiosł RóŜnych.  
 
Ad. 6  Przedstawienie prośby Pana Macieja Szcześniaka w sprawie 
wydzierŜawienia kuchni w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.   
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Pan Maciej Szcześniak zwrócił się z wnioskiem o wydzierŜawienie pomieszczeń 
kuchni w budynku Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
w Rawie Mazowieckiej. Wniosek motywuje chęcią rozwinięcia działalności 
gastronomicznej i cateringowej na terenie miasta i powiatu. Uruchomiona 
działalność będzie głównie opierała się na Ŝywieniu młodzieŜy mieszkającej w 
internacie, Ŝywieniu dzieci i młodzieŜy w rawskich szkołach, Ŝywieniu 
podopiecznych MOPS oraz obsłudze gastronomicznej firm i klientów  
indywidualnych. Ponadto zobowiązuje się do przejęcia pracowników 
zatrudnionych w kuchni oraz zatrudnienia ich na dotychczasowych warunkach.  
W tej kwestii przedstawiono opinie Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej wskazującą na potrzebę zapewnienia praktyk 
zawodowych.  
Zarząd zwrócił się do Dyrektora Wydziału Oświaty Kultury i Sportu oraz 
Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej o 
przedstawienie analizy ekonomicznej dzierŜawy kuchni oraz ustalenie z 
oferentem moŜliwości całodobowego wyŜywienia młodzieŜy przebywającej w 
internacie wraz z ceną usługi , ceny obiadów dla pozostałej młodzieŜy. Ponadto 
naleŜy skonsultować moŜliwość prowadzenia internatu przez oferenta.  
 
Ad. 7 Przedstawienie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w 
Rawie Mazowieckiej w sprawie wynajmu garaŜu.  
Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych zwrócił się z wnioskiem o wyraŜenie 
zgody na wynajem garaŜu Panu  Marianowi Szymczakowi. 
Zarząd Powiatu  wyraził zgodę na wynajem garaŜu ustalając czynsz miesięczny  
w wysokości 50 zł. brutto + koszty związane ze zuŜyciem energii i wody.    
 
Ad. 8 Wniosek Fundacji Kolei o wyraŜenie zgody na remont wagonów 
pasaŜerskich.  
Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych zwróciła się z wnioskiem o wyraŜenie 
zgody na remont dwóch wagonów pasaŜerskich odkrytych turystycznych 
stanowiących własność Powiatu. Szacunkowy koszt remontu wagonów to kwota 
20.000 zł. Wydatki na materiały Fundacja pokryje z własnych środków, a prace 
wykonana we własnym zakresie.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek.  
 
Ad. 9 Wniosek PGE o uzgodnienie napowietrznej linii energetycznej nad drogą 
powiatową Rawa Mazowiecka – Skoczykłody.  
PGE Dystrybucja S.A. w związku z realizacją inwestycji polegającej na 
przebudowie napowietrznej linii 110 kV na odcinku Rawa Mazowiecka – 
Skoczykłody zwróciło się z wnioskiem o udostępnienie nieruchomości Nr 152/1 
obręb Ścieki na cele budowlane.  
Zarząd Powiatu  wyraził zgodę  na odpłatne uŜyczenie gruntu  oraz upowaŜnił 
Panią Dyrektor Killman do przeanalizowania szczegółów warunków umowy z 
prawnikiem.  
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Będąc przy głosie mówczyni poinformowała, iŜ istnieje równieŜ moŜliwość 
pozyskania środków zewnętrznych z rezerwy subwencji ogólnej budŜetu 
państwa na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i 
wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w 
granicach miast na prawach powiatu. ZłoŜone wnioski inwestycyjne 
weryfikowane będą w/w  następujących kryteriów : 

1. preferowanie zadań inwestycyjnych obejmujących budowę lub 
przebudowę obiektów inŜynierskich, którym nadane zostały jednolite 
numery inwentarzowe (JNT), posiadających waŜną decyzję o pozwoleniu 
na budowę . 

2. preferowanie zadań inwestycyjnych obejmujących budowę lub 
przebudowę ciągów drogowych, przebiegających przez obszar co 
najmniej dwóch jednostek samorządowych ( powiatów, województw), dla 
realizacji których zawarte zostało porozumienie o jednoczesnej ich 
realizacji oraz zastosowaniu takich samych parametrów technicznych               
( klas) wynikających z przepisów techniczno- budowlanych. 

3. posiadanie znaczącego udziału środków własnych zarządcy drogi, w 
wysokości nie niŜszej niŜ kwota wnioskowanego dofinansowania. 

4. pełne wykorzystanie przyznanego w 2010 r. dofinansowania z rezerwy 
oraz deklarowanego udziału własnego w kosztach dofinansowanej 
inwestycji, w kwocie nie niŜszej niŜ otrzymane dofinansowanie z 
rezerwy. 

5. ze względu na niewielką ilość środków rezerwy, przedmiotem 
dofinansowania powinien być tylko jeden projekt inwestycyjny.  

6. dostarczenie wraz z wnioskiem poświadczonych kopii: 
• decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w pkt 1,  
• porozumienia , o którym mowa w pkt 2, 
• kopii uchwał budŜetowych przyjętych przez organy stanowiące 

dotyczących inwestycji drogowych oraz kwot przeznaczonych na 
ich finansowanie. 

W przypadku zgłoszenia większej liczby zadań naleŜy jednocześnie określić ich 
kolejność wg ustalonej przez samorząd hierarchii waŜności. Termin składania 
wniosków do 18.02.2011 r. 
W ramach pozyskania środków z rezerwy Zarząd zdecydował o złoŜeniu 
wniosku na remont mostu i przepustu w śydomicach. Postanowiono 
zabezpieczyć środki w budŜecie na powyŜszy cel.  
 
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do projektu budŜetu 
powiatu na 2011 rok.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do projektu 
budŜetu powiatu na 2011 rok. Uchwała Nr 9/2011 stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu.  
 
Ad. 11 Przyjęcie planu Pracy Zarządu Powiatu na 2011 rok.  
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu rozdał Członkom Zarządu 
materiały dotyczące Planu Pracy Zarządu na 2011 r.  
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Dyskusja nad w/w planem  oraz jego przyjęcie nastąpi na kolejnym posiedzeniu 
Zarządu.  
 
Ad. 12 Sprawy róŜne. 
Zabierając głos w sprawach róŜnych Pan Starosta Matysiak poinformował, iŜ w 
dniu 26.02.br odbędzie się w Ossie bal charytatywny. Pieniądze zebrane z 
tegorocznego balu będą przeznaczone na cele charytatywne. RównieŜ w  
sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień  
18.02.2011 r. na godzinę 1100, oraz termin najbliŜszej Sesji Rady Powiatu na 
dzień 11.02.2011 r. na godz. 1000.  
 
Ad. 13 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta – 
Józef Matysiak dokonał o godzinie 1300 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 (-) ............................................. 

 
 


