
P R O T O K Ó Ł NR 92/2012 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 25 września 2012 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, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Małgorzata 
Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Wiesław Miksa – Kierownik 
Oddziału Geodezji 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: 
          a). zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012/2013, 
          b). dostawę soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2012/2013. 
          c). oraz na zamówienie do 14 tyś EURO na dostawę piasku. 
     4. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Cielądz o dofinansowanie. 
     5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Białej Rawskiej o wyraŜenie zgody na wykorzystanie wizerunku Herbu 
Powiatu Rawskiego na sztandarze szkoły.  

     6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji do zaproponowania 
nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

     7. Rozpatrzenie wniosku kierownika apteki Medica o wyłączenie z planu 
dyŜurów nocnych i w dni świąteczne w związku z likwidacja apteki.  

      8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiany działek 
drogowych z Gminą Rawa Mazowiecka.  

      9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia słuŜebności przesyłu na rzecz 
Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp.  z o.o. w Warszawie. 

     10. Informacja pokontrolna z realizowanego projektu pt. „STAROSTWO 
RAWSKIE – PRZYJAZNE OBYWATELOM, NOWOCZESNE I 
SKUTECZNE”.  

      11. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 
rok – zabezpieczenie w środki finansowe.  

      12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
      13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego.  
      14. Sprawy róŜne. 
      15. Zamknięcie posiedzenia. 
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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 WyraŜenie zgody na ogłoszenie  przetargu  nieograniczonego na: 
          a). zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012/2013, 
          b). dostawę soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2012/2013. 
          c). dostawę piasku -  zamówienie do 14 tyś EURO.   
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwróciła się z 
prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu na zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych zamiejskich na terenie powiatu rawskiego w sezonie 2012/2013. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury przetargowej ( przetarg 
nieograniczony) z podziałem na 2 zadania:  

1. zimowe utrzymanie dróg w powiecie rawskim w sezonie 2012/2013, 
2. dostawa soli, oraz na dostawę piasku – zamówienie do 14 tyś EURO.  

 
Ad. 4 Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Cielądz o dofinansowanie. 
Wójt Gminy Cielądz zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn.                                        
„ Remont drogi gminnej nr 113053E Cielądz – Ossowice o długości 3176,06 m” 
w związku z planowanym złoŜeniem wniosku o dofinansowanie w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo 
– Dostępność – Rozwój  na 2013 rok.  
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek o udzieleniu pomocy 
finansowej Gminie w wysokości 71.000 zł. Postanowiono przygotować projekt 
uchwały Rady Powiatu na najbliŜszą Sesję. 
 
Ad. 5 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Białej Rawskiej o wyraŜenie zgody na wykorzystanie wizerunku Herbu Powiatu 
Rawskiego na sztandarze szkoły.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykorzystanie wizerunku Herbu Powiatu 
Rawskiego na sztandarze szkoły.  
 
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji do zaproponowania 
nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił i 
omówił projekt uchwały w powyŜszej sprawie.  
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 
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prowadzonych przez Powiat Rawski. Uchwała Nr 193/2012  stanowi załącznik 
nr 2 do protokołu.   
 
Ad. 7 Rozpatrzenie wniosku kierownika apteki Medica o wyłączenie z planu 
dyŜurów nocnych i w dni świąteczne w związku z likwidacja apteki.  
Kierownik apteki Medica zwrócił się z prośbą o zwolnienie od dnia 21.09. br. z 
dyŜurów nocnych i świątecznych z uwagi na duŜe braki w asortymencie leków. 
Prośbę swą motywuje  tym , iŜ z dniem 1 listopada br. nastąpi likwidacja apteki 
i w tej sytuacji nie zwiększa się stanów magazynowych.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyŜszym.  
 
Ad. 8 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiany działek 
drogowych z Gminą Rawa Mazowiecka.  
Pan Wiesław Miksa – Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zamiany działek drogowych z Gminą Rawa Mazowiecka.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały. 
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia słuŜebności przesyłu na rzecz 
Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp.  z o.o. w Warszawie. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyŜszej sprawie. Uchwała Nr 190/2012 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 10 Informacja pokontrolna z realizowanego projektu pt. „STAROSTWO 
RAWSKIE – PRZYJAZNE OBYWATELOM, NOWOCZESNE I 
SKUTECZNE”.  
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu poinformował, iŜ w dniach 21-
23.08.2012 r. odbyła się kontrola realizacji projektu  pt. „STAROSTWO 
RAWSKIE – PRZYJAZNE OBYWATELOM, NOWOCZESNE I 
SKUTECZNE”. Kontrole przeprowadziło Ministerstwo Administracji i 
Cyfryzacji Departament Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, 
pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 5.2 PO KL.  
W wyniku powyŜszej kontroli stwierdzono nieprawidłowości/uchybienia.                       
W toku czynności kontrolnych, ustalono, iŜ Specjalista ds. organizacji szkoleń i 
zamówień publicznych został zatrudniony na umowę zlecenie w ramach 
projektu. Na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu oraz umowy 
zlecenie Specjalista ds. organizacji szkoleń i zamówień publicznych 
zobowiązany jest do wykonywania pracy w wymiarze 60 godzin miesięcznie. W 
związku z tym zweryfikowano karty czasu pracy. Na ich podstawie stwierdzono, 
iŜ w miesiącach od sierpnia 2011 roku do marca 2012 roku nie rozpisano 
wszystkich godzin pracy. Wartość nie rozpisanych godzin pracy jest wydatkiem 



 4 

niekwalifikowanym. Wydatki te w wysokości łącznej 2232,16 zł, objęte są 
nieprawidłowością i podlegają zwrotowi wraz z odsetkami jak dla podatkowych 
liczonymi od dnia przekazania Beneficjentowi transz dotacji, z których 
sfinansowane były wydatki. Stwierdzono równieŜ uchybienia wymagające 
podjęcia przez Beneficjenta działań naprawczych. Następnie materiały uŜywane 
przez uczestników wizytowanego w dniu 23.08.2012 roku. kursu języka 
angielskiego nie zawierały informacji o współfinansowaniu projektu przez UE 
w ramach EFS z odpowiednim oznaczeniem logo UE i POKL. Zgodnie z 
umową dotycząca usługi przeprowadzenia kursu §5 ust.2, Wykonawca był 
zobowiązany do oznaczenia materiałów szkoleniowych w ten sposób.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją pokontrolną i podjął decyzje o 
rozwiązaniu z dniem 30 września 2012 roku umowy z Biurem Projektów 
Lokalnych w Rawie Mazowieckiej , w zakresie pełnienia Funkcji Koordynatora 
Projektu, oraz Asystenta Koordynatora ds. rozliczeń Projektu.  
 
Ad. 11 Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 
rok – zabezpieczenie w środki finansowe.  
Zarząd Powiatu zdecydował, iŜ nie będzie zabezpieczonych w budŜecie powiatu 
środków finansowych na powyŜszy cel i zadania ujęte programie  na 2013 rok.  
Współpraca będzie realizowana bez udziału środków finansowych.  
 
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały w 
sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyŜszej kwestii. Uchwała Nr 191/2012 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.    
 
Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego. Uchwała 
Nr 192/2012 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Ad. 14 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 2.10.12 r.  
na godz. 1300. 
  
Ad. 15 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1400 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
 
 
 
W załączeniu: 
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     - 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 (-) ............................................. 

 
 
 
 
 


