
P R O T O K Ó Ł NR 13/2011 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 23 lutego 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: Maria CharąŜka – Przewodnicząca 
Rady, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, BoŜena Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Jadwiga 
Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Małgorzata Killman 
– Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu, Stefan Goryczka – 
Dyrektor Wydziału 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Urząd bliŜszy 

społeczeństwu IV”, oraz udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania 
Powiatu Rawskiego w zakresie jego realizacji.   

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „IT dla 
nowoczesnych kobiet”, oraz udzielenia pełnomocnictw do 
reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie jego realizacji.   

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Komputer drogą do 
aktywności”, oraz udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego w zakresie jego realizacji.   

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 
Dyrektorowi Andrzejowi Romańczukowi do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację 
projektu.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 
Dyrektorowi Radosławowi Kaźmierczakowi do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację 
projektu.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Zyskaj więcej w 
szkole zawodowej”. 

10.  Przedstawienie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rawie 
Mazowieckiej w sprawie wynajmu sali dydaktycznej dla Stowarzyszenia 
„EUROPA”. 

11. Przedstawienie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej w sprawie nowych 
kierunków kształcenia.  
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12. Przedstawienie prośby w sprawie wynajmu garaŜu w Zespole Szkół 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.  

13. Wyjaśnienie Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej w sprawie Uchwały Nr XXXVII/238/2005 Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia darowizny nieruchomości z 
przeznaczeniem pod poszerzenie drogi powiatowej w gminie Regnów.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg 
leŜących w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka.  

16. Przyjęcie informacji o odbytym przetargu sprzedaŜy nieruchomości przy 
ul. Łowickiej 5 w Rawie Mazowieckiej. 

17. Rozpatrzenie wniosków SLD.  
18. Wniosek Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem z prośbą o pomoc 

w Akcji Społeczno – Dobroczynnej.  
     19. Sprawy róŜne. 
     20. 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 IV”, oraz udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego w zakresie jego realizacji.   
Pani BoŜena Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu 
„Urząd bliŜszy społeczeństwu IV ” 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 jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 17/2011, która stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu.  
Jednocześnie udzielono pełnomocnictwa Pani BoŜenie Woźniak, a w razie jej 
nieobecności Pani Dorocie Zdziechowskiej do reprezentowania Powiatu                     
Rawskiego przy realizacji projektu. Pełnomocnictwo udzielone zostało równieŜ 
Pani Ewie Aleksandrowicz, a w razie jej nieobecności Pani Małgorzacie 
Jastrzębskiej.  
 
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „IT dla 
nowoczesnych kobiet”, oraz udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania 
Powiatu Rawskiego w zakresie jego realizacji.   
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „IT dla 
nowoczesnych kobiet w ramach Działania 7.3 realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia 
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pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie jego 
realizacji. Uchwała Nr 18/2011 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
Jednocześnie udzielono pełnomocnictwa Pani BoŜenie Woźniak, a w razie jej 
nieobecności Pani Dorocie Zdziechowskiej do reprezentowania Powiatu                     
Rawskiego przy realizacji projektu. Pełnomocnictwo udzielone zostało równieŜ 
Pani Ewie Aleksandrowicz, a w razie jej nieobecności Pani Małgorzacie 
Jastrzębskiej.  
 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Komputer drogą do 
aktywności”, oraz udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego w zakresie jego realizacji.   
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu 
”Komputer drogą do aktywności” w ramach Działania 7.3 realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia 
pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie jego 
realizacji. Uchwała Nr 19/2011 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
Jednocześnie udzielono pełnomocnictwa Pani BoŜenie Woźniak, a w razie jej 
nieobecności Pani Dorocie Zdziechowskiej do reprezentowania Powiatu                     
Rawskiego przy realizacji projektu. Pełnomocnictwo udzielone zostało równieŜ 
Pani Ewie Aleksandrowicz, a w razie jej nieobecności Pani Małgorzacie 
Jastrzębskiej.  
 
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Dyrektor 
Jolancie Popłońskiej do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie 
złoŜenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę udzielającą pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej Pani Jolancie 
Popłońskiej do reprezentowania Powiatu Rawskiego przy realizacji projektu 
„Super szkoła” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 
”Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego„ Uchwała Nr 
14/2011 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 
Dyrektorowi Andrzejowi Romańczukowi do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację 
projektu.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę udzielającą pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Rawie Mazowieckiej Panu Andrzejowi 
Romańczukowi do reprezentowania Powiatu Rawskiego przy realizacji projektu 
„Pewnym krokiem w przyszłość” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Działanie 9.2 „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” 
Uchwała Nr 15/2011 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 
Dyrektorowi Radosławowi Kaźmierczakowi do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację 
projektu.  
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Zarząd Powiatu podjął uchwałę udzielającą pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej Panu Radosławowi Kaźmierczakowi do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego przy realizacji projektu „Kompetencje dla przyszłości” Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 „Podnoszenie atrakcyjności i 
jakości szkolnictwa zawodowego” Uchwała Nr 13/2011 stanowi załącznik nr 7 
do protokołu.  
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Zyskaj więcej w 
szkole zawodowej”. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Zyskaj 
więcej w szkole zawodowej” w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w ramach 
Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu 
operacyjnego Kapitał Ludzki. Uchwała Nr 16/2011 stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 10 Przedstawienie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w 
Rawie Mazowieckiej w sprawie wynajmu sali dydaktycznej dla Stowarzyszenia 
„EUROPA”. 
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z 
wnioskiem o wyraŜenie zgody na wynajem sali dydaktycznej w okresie od 
21.02. br. do 22.12.br. dla Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Edukacji 
„EUROPA” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20. Wysokość 
czynszu za okres wynajmu wynosi 4600 zł.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek.  
 
Ad. 11 Przedstawienie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej w sprawie nowych 
kierunków kształcenia.  
Pan Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
Rawie Mazowieckiej zwrócił się z wnioskiem o wyraŜenie zgody na utworzenie 
od 1 września br. nowych kierunków kształcenia w szkole takich jak: technik- 
kucharz, technik – mechatronik, oraz wprowadzenie w Liceum 
Ogólnokształcącym nowego profilu kształcenia tj. sportowego ze specjalnością 
siatkówka.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie powyŜszych kierunków, 
jednocześnie upowaŜnił Dyrektora ZS CEZiU do zgłoszenia utworzonych 
kierunków do Powiatowej Rady Zatrudnienia.  
 
Ad. 12 Przedstawienie prośby w sprawie wynajmu garaŜu w Zespole Szkół 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu podtrzymał swoją decyzje z Posiedzenia Zarządu z dnia 21 
grudnia 2010 r. do chwili wyjaśnienia.  
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Ad. 13 Wyjaśnienie Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej w sprawie Uchwały Nr XXXVII/238/2005 Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku.  
Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przedstawił 
wyjaśnienia w sprawie nie zastosowania się do § 26 Uchwały Nr 
XXXVII/238/2005 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku 
dotyczącym wyraŜenia zgody na zawarcie umowy najmu garaŜu.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym wyjaśnieniem.  
 
Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia darowizny nieruchomości z 
przeznaczeniem pod poszerzenie drogi powiatowej w gminie Regnów.  
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu 
przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie przejęcia darowizny 
nieruchomości z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi powiatowej 4118E 
Pukinin – Mogielnica.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 20/2011w sprawie przyjęcia 
darowizny nieruchomości z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi powiatowej. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
 
Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, 
dróg leŜących w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg 
gminnych, dróg leŜących w granicach administracyjnych miasta Rawa 
Mazowiecka. Uchwała Nr 21/2011 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
RównieŜ w tym samym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie na 
czas określony umowy z firmą, która będzie zajmować się holowaniem 
pojazdów samochodowych do czasu rozstrzygnięcia przetargu.  
 
Ad. 16 Przyjęcie informacji o odbytym przetargu sprzedaŜy nieruchomości przy 
ul. Łowickiej 5 w Rawie Mazowieckiej. 
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował , iŜ w dniu 18 lutego   2011 r. w  siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej odbył się pierwszy  ustny 
przetarg, na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków nr  działek 48/1 i 48/2  o łącznej pow.0,0834 ha połoŜonej  
w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej, będącej własnością Powiatu Rawskiego. Do 
przetargu nie zgłosił się Ŝaden uczestnik, wobec czego przetarg zakończył się 
wynikiem negatywnym. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawiona powyŜej informacją i zdecydował 
o ponownym ogłoszeniu przetargu obniŜając cenę na 600 tys. zł., złoŜeniu 
wniosku o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego, oraz 
umieszczenie baneru reklamowego o sprzedaŜy działki i podanie informacji do 
mediów.  
 
Ad. 17 Rozpatrzenie wniosków SLD.  
Sojusz Lewicy Demokratycznej Rada Wojewódzka Województwa Łódzkiego 
zwrócił się z dwoma wnioskami o zmniejszenie lokalu uŜytkowego, będącego w 
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dyspozycji Rady Powiatowej SLD w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5 
o jedno pomieszczenie, oraz o zmniejszenie stawki czynszu. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zmniejszenia lokalu 
uŜytkowego o jedno pomieszczenie, natomiast nie wyraził zgody na  
zmniejszenie stawki czynszu.  
 
Ad. 18 Wniosek Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem z prośbą o pomoc 
w Akcji Społeczno – Dobroczynnej.  
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem zwróciło się z wnioskiem o zakup 
widowiska integracyjnego dla dzieci, którego dochód będzie przeznaczony na 
dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla grupy podopiecznych 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla 
Stowarzyszenia „Dobro Dziecka”. 
Zarząd Powiatu zdecydował, iŜ w roku bieŜącym nie ma zabezpieczonych 
środków finansowych na powyŜszy cel.  
 
Ad. 19 Sprawy róŜne. 
W  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień   
1.03.2011 r. na godzinę 1300.  
 
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 1600 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 (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 


