
P R O T O K Ó Ł NR 41/2011 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 20 września 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, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Andrzej 
Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, 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. WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na : ” Zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu rawskiego 
w sezonie 2011/2012”. 

     4. Przesunięcie środków w wysokości 25000 zł.  z zadania inwestycyjnego 
pn. ”Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - gr. woj.(Mogielnica) 
wraz z wykonaniem kładki dla pieszych w miejscowości Sadkowice oraz 
poprawą widoczności na łuku w miejscowości Paprotnia” na zadanie 
inwestycyjne pn. „Remonty dróg powiatowych: nr 1334E Zawady – Biała 
Rawska, nr 4108 E Wałowice – Wilkowice”.  

     5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
działek połoŜonych w gminnie Cielądz.  

     6. Rozpatrzenie wniosków o zapewnienie wkładu własnego pienięŜnego 
Powiatu w realizacji projektów POKL, Działanie 9.2. pn. ”Podnoszenie 
atrakcyjności szkolnictwa zawodowego” dla szkół.  

     7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do zaproponowania 
nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

     8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania powiatu rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie oraz realizację projektu.  

     9.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej w sprawie wyraŜenia zgody na 
wynajem sali gimnastycznej na zajęcia fitness. 

     10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej o zapewnienie środków 
finansowych na remont pomieszczeń przeznaczonych na pracownie 
zawodowe hotelarsko - informatyczne w związku z realizacją projektu 
„Kompetencje dla przyszłości”. 

     11.Przyjęcie informacji w sprawie rokowań sprzedaŜy działki 48/1 i 48/2 
przy ul. Łowickiej w Rawie Mazowieckiej. 
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     12.Informacja dotycząca sprawozdania z realizacji Programu Ochrony 
Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego za lata 
2009-2010. 

    13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu 
Rawskiego na 2011 rok. 

     14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Rawskiego na 
2011 rok. 

    15. Sprawy róŜne. 
    16. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1600 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 WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:                
”Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu 
rawskiego w sezonie 2011/2012”. 
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwróciła się z 
prośba o wyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu na zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych zamiejskich na terenie powiatu rawskiego w sezonie 2011/2012. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury przetargowej ( przetarg 
nieograniczony) z podziałem na 2 zadania:  

1. zimowe utrzymanie dróg w powiecie rawskim w sezonie 2011/2012, 
2. dostawa soli. 

Ponadto Zarząd Powiatu poprosił o informację z poprzednich lat dotyczącą 
zimowego utrzymania dróg tj. liczby kilometrów dróg odśnieŜanych, oraz  
środki finansowe jakie zostały wykorzystane.  
 
Ad. 4   Przesunięcie środków w wysokości 25000 zł. z zadania inwestycyjnego 
pn. ”Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - gr. woj.(Mogielnica) wraz z 
wykonaniem kładki dla pieszych w miejscowości Sadkowice oraz poprawą 
widoczności na łuku w miejscowości Paprotnia” na zadanie inwestycyjne pn. 
„Remonty dróg powiatowych: nr 1334E Zawady – Biała Rawska, nr 4108 E 
Wałowice – Wilkowice”. 
PowyŜsza zmiana podyktowana jest koniecznością wykonania robót 
dodatkowych, których nie moŜna było przewidzieć w chwili przygotowania 
postępowania, a wykonanie ich jest niezbędne aby moŜna było zrealizować 
zadanie podstawowe.  
  
Ad. 5  Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
działek połoŜonych w gminnie Cielądz.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg 
gminnych działek połoŜonych w gminie Cielądz. Uchwała Nr 79/2011 stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu.  
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Ad. 6  Rozpatrzenie wniosków o zapewnienie wkładu własnego pienięŜnego 
Powiatu w realizacji projektów POKL, Działanie 9.2. pn. ”Podnoszenie 
atrakcyjności szkolnictwa zawodowego” dla szkół.  
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił 
wnioski szkół o zapewnienie wkładu pienięŜnego powiatu w realizacji 
projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 pn. 
„Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Wnioski o 
zapewnienie wkładu pienięŜnego dotyczyły następujących szkół: Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej – projekt pt.” Super szkoła”, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej 
– projekt pt.” Pewnym krokiem w przyszłość”, oraz Zespół Szkół Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej – projekt dla                     
Technikum bez nazwy i projekt dla Szkoły zawodowej pt. „ Dobry zawód to 
skarb”.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej pt. ”Dobry zawód to 
skarb” , natomiast pozostałe wnioski rozpatrzył negatywnie w związku z 
podwyŜszonymi kosztami zarządzania projektem, oraz znacznie podwyŜszonym 
wkładem własnym.  
Ponadto Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Polityki Społecznej do 
przedstawienie na kolejne posiedzenie zarządu informacji dotyczącej 
realizowanych i zrealizowanych projektach wraz z  terminem realizacji projektu, 
liczbą uczestników, wartością projektu, kosztami wkładów własnych 
całkowitych, pienięŜnych i niepienięŜnych , kosztami osób zaangaŜowanych w 
zarządzanie projektem.  
 
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do zaproponowania 
nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji do 
zaproponowania nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla 
nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz opiekuńczo - wychowawczych 
prowadzonych przez Powiat Rawski. Uchwała Nr 80/2011 stanowi załącznik nr 
3 do protokołu.  
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie oraz realizację projektu.  
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 84/2011 w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w sprawie złoŜenia 
wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu. Uchwała stanowi załącznik 
nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 9 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej w sprawie wyraŜenia zgody na wynajem 
sali gimnastycznej na zajęcia fitness. 
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Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej zwrócił 
się z wnioskiem w sprawie wyraŜenia zgody na wynajem sali gimnastycznej na 
zajęcia fitness. 
Zarząd  Powiatu wyraził zgodę na wynajem sali.  
 
Ad. 10 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej o zapewnienie środków 
finansowych na remont pomieszczeń przeznaczonych na pracownie zawodowe 
hotelarsko - informatyczne w związku z realizacją projektu „Kompetencje dla 
przyszłości”. 
Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się z wnioskiem o zapewnienie środków finansowych na 
remont pomieszczeń przeznaczonych na pracownie zawodowe hotelarsko – 
informatyczne, do realizacji zajęć w technikum o kierunku Technik hotelarstwa, 
Technik organizacji usług gastronomicznych oraz Kucharz i Technik informatyk  
w związku z realizacją projektu pn. „Kompetencje dla przyszłości”. 
WyposaŜenie w/w pracowni zostało zaplanowane w projekcie. Termin realizacji 
projektu 1.01.2013 – 30.06.2014 , wartość projektu 1 198000,00 zł. w tym 
wartość sprzętu  119 294,00 zł. Koszt remontu został oszacowany na 80 000,00 
zł.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek.  
 
Ad. 11 Przyjęcie informacji w sprawie rokowań sprzedaŜy działki 48/1 i 48/2 
przy ul. Łowickiej w Rawie Mazowieckiej. 
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował, iŜ w dniu 20 września br. odbyły się 
rokowania na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków nr  działek 48/1 i 48/2  o łącznej pow.0,0834 ha poł. w 
obrębie 4 Rawy Mazowieckiej, będącej własnością Powiatu Rawskiego. Do 
rokowań nie wpłynęła Ŝadna oferta, wobec czego rokowania zakończyły się 
wynikiem negatywnym. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
 
 
Ad. 12 Informacja dotycząca sprawozdania z realizacji Programu Ochrony 
Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego za lata 2009-
2010. 
W tym punkcie porządku obrad nastąpiło rozdanie materiałów dotyczących 
sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki 
Odpadami dla Powiatu Rawskiego za lata 2009-2010. Dyskusja nad w/w 
sprawozdaniami , oraz ich  przyjęcie nastąpi na kolejnym posiedzeniu zarządu.  
 
Ad.13 Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu 
Rawskiego na 2011 rok.   
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekty 
uchwała w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu Rawskiego na 
2011 rok.  



 5 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwały w sprawie zmiany planów                        
finansowych budŜetu Powiatu Rawskiego na 2011 rok. Uchwały Nr 81/2011 i 
83/2011 stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokołu.  
 
Ad.14  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Rawskiego na 
2011 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie 2011 roku. 
Uchwała Nr 82/2011 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
 
Ad. 15 Sprawy róŜne. 
W  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień   
27.09.2011 r. na godzinę 1300.  
 
Ad. 16 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak  dokonał o godzinie 1730 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 (-) ............................................. 

 
 
 


