
P R O T O K Ó Ł NR 119/2013 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 15 kwietnia 2013 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, Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej, Wiesław Miksa – Kierownik Oddziału  Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami, Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, 
Architektury i Budownictwa. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

     3. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany 
uchwały Nr XLIV/228/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku, w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i 
placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu rawskiego 
przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu 
terytorialnego.  

     4. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
likwidacji 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rawie 
Mazowieckiej ul. Reymonta 14.  

     5.  Podjęcie Uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania 
nagrody rocznej dla Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie 
Mazowieckiej dla której organizatorem jest Powiat Rawski oraz wzoru 
wniosku o przyznanie nagrody rocznej.  

     6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej o sfinansowanie 
remontu pomieszczeń w celu urządzenia sali do zajęć fitness 
realizowanych w ramach wniosku „Kompetencje dla przyszłości”.  

     7. Informacja z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie 
Mazowieckiej za rok 2012. 

     8. Wniosek o objęcie patronatem przez Starostę Rawskiego akcji 
ekologicznej „Stań po Zielonej Stronie Mocy” oraz wyrażenie zgody na 
umieszczenie logotypu Powiatu na materiałach tej akcji. 

     9.  Rozpatrzenie wniosku Komendy Powiatowej Policji o wsparcie finansowe 
konkursu o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.  

    10. Informacja o zawartych umowach na dzierżawę, najem i użyczenie 
garaży, pomieszczeń w budynkach będących własnością Powiatu, a 
użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej.  
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    11. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

    12. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

    13. Rozpatrzenie wniosku Młodzieżowego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Juvenia o dofinansowanie.  

    14. Rozpatrzenie propozycji dofinansowania projektu finansowego                            
„ Żołnierze wolności” złożonej przez fundację „ Generator Kultury”. 

    15. Wyrażenie zgody na wycięcie 10 sztuk drzew na działce w obrębie 6 nr 
działki 124 Osada Dolna.  

     16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  powiatu. 
     17. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany planu finansowego.  
     18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  
     19. Wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Rawie Mazowieckiej o wyrażenie zgody na wycięcie uschniętego drzewa 
na działce 307/9. 

     20. Wyrażenie zgody na sprzedaż samochodu marki Ził z zamontowanym 
pługiem wirnikowym. 

     21. Przedstawienie propozycji Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  
     22.  Sprawy różne. 
     23. 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 również 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany 
uchwały Nr XLIV/228/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku, w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek zakładanych oraz 
prowadzonych na terenie powiatu rawskiego przez podmioty inne niż 
ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego.  
Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w powyższej 
kwestii.  
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Ad. 4 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
likwidacji 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. 
Reymonta 14.  
Dyrektor Andrzej Latek przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego 
w sprawie likwidacji 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rawie 
Mazowieckiej  przy ul. Reymonta 14.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany powyżej projekt uchwały.  
 
Ad. 5 Podjęcie Uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania 
nagrody rocznej dla Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie 
Mazowieckiej dla której organizatorem jest Powiat Rawski oraz wzoru wniosku 
o przyznanie nagrody rocznej.  
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
przyznawania nagrody rocznej dla Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Rawie Mazowieckiej dla której organizatorem jest Powiat Rawski oraz wzoru 
wniosku o przyznanie nagrody rocznej. Uchwała Nr 259/2013 stanowi załącznik 
nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej o sfinansowanie remontu 
pomieszczeń w celu urządzenia sali do zajęć fitness realizowanych w ramach 
wniosku „Kompetencje dla przyszłości”.  
Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się z wnioskiem o przekazanie środków finansowych na 
remont dwóch połączonych pomieszczeń (ok.60 m 2 ) z przeznaczeniem na salę 
fitness w ramach realizowanego wniosku „Kompetencje dla przyszłości”. 
Szacowany koszt remontu ok. 25.000 zł.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sfinansowanie remontu pomieszczeń z 
przeznaczeniem na salę do zajęć fitness i poprosił o przedstawienie 
szczegółowego kosztorysu.  
Ponadto w tym punkcie Starosta Matysiak poprosił o informacje z Wydziału 
Polityki Społecznej nt. Wyceny remontów bazy oświatowej Powiatu.  
 
Ad. 7 Informacja z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie 
Mazowieckiej za rok 2012. 
W tym punkcie nastąpiło rozdanie materiałów dotyczących działalności 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej za 2012 rok, celem 
zapoznania się. Dyskusja oraz przyjęcie tego materiału nastąpi na jednym z 
kolejnych posiedzeń Zarządu.  
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Ad. 8 Wniosek o objęcie patronatem przez Starostę Rawskiego akcji 
ekologicznej „Stań po Zielonej Stronie Mocy”, oraz wyrażenie zgody na 
umieszczenie logotypu Powiatu na materiałach tej akcji. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.  
 
Ad. 9 Rozpatrzenie wniosku Komendy Powiatowej Policji o wsparcie finansowe 
konkursu o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendy Powiatowej Policji 
przeznaczając kwotę 200 zł na zakup nagród, oraz fundując puchary.  
 
Ad. 10 Informacja o zawartych umowach na dzierżawę, najem i użyczenie 
garaży, pomieszczeń w budynkach będących własnością Powiatu, a 
użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej.  
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedłożył pisemną 
informację zawierającą wykaz zawartych umów w przedmiocie oddania w 
dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie w 2012 roku garaży, pomieszczeń 
w budynkach będących własnością Powiatu, a użytkowanych przez 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożoną informacją, która stanowi załącznik 
nr 3 do protokołu.  
Również w tym samym punkcie Zarząd wyraził zgodę Dyrektor Jolancie 
Popłońskiej  na wynajęcie do końca 2013 roku sali lekcyjnej  celem 
przeprowadzenia wykładów z zakresu ruchu drogowego.  
 
Ad. 11 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt Uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
Ponadto Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w 
sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego 
– Strategia Rozwoju na lata 2007-2013. 
 
Ad. 12 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu również przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
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Ad. 13 Rozpatrzenie wniosku Młodzieżowego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Juvenia o dofinansowanie.  
W związku, z tak dużym osiągnięciem młodych zawodniczek, które są jedną z   
trzech drużyn z województwa łódzkiego, która awansowała do półfinału.  
Zarząd Powiatu postanowił ufundować nagrody w formie dofinansowania 
wyjazdu na Turniej Półfinałowy Mistrzostw Polski Młodzików do Gubina w 
wysokości do 1000 zł.  

 
Ad. 14 Rozpatrzenie propozycji dofinansowania projektu finansowego                            
„ Żołnierze wolności” złożonej przez fundację „ Generator Kultury”. 
Fundacja „Generator Kultury” z Białej Rawskiej zwróciła się z prośbą o 
rozpatrzenie możliwości wsparcia finansowego realizacji filmu fabularno-
dokumentalnego o tematyce historycznej przeznaczonego do rozpowszechniania 
na różnych polach eksploatacji w tym w szkołach publicznych Powiatu 
rawskiego w ramach edukacji na nośniku cyfrowym. Ogólny budżet                                 
40 minutowego filmu to kwota 50.000 zł.  
Zarząd Powiatu zdecydował, iż  popiera przedstawioną powyżej inicjatywę i 
będzie szukał możliwości wsparcia, kierując również wniosek do 
Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej.  
 
Ad. 15 Wyrażenie zgody na wycięcie 10 sztuk drzew na działce w obrębie 6 nr 
działki 124 Osada Dolna.  
Pan Andrzej Nowak zamieszkały w Rawie Mazowieckiej na Osadzie Dolnej 5 
zwrócił się z prośbą o wycięcie 10 sztuk wiatrołomów położonych na Osadzie 
Dolnej w obrębie 6 miasta Rawa Mazowiecka. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne wykonania w lesie na działce 124 
położonej w obrębie nr 6 Rawy Mazowieckiej, cięć suchego drzewostanu oraz 
wiatrołomów i ich usunięcie, w zakresie prac uzgodnionych z pracownikiem 
Starostwa ds. gospodarki leśnej i dokonanym ocechowaniem drewna.  
 
Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  powiatu. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt 
uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Rawskiego na 2013 rok.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 256/2013, która stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 17 Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany planu finansowego.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2013 rok. Uchwała Nr 257/2013 stanowi załącznik nr 5 
do protokołu.  
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Ad. 18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-2024. Uchwała Nr 258/2013 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Ad. 19 Wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej o wyrażenie zgody na wycięcie uschniętego drzewa na 
działce 307/9. 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na wycięcie 
uschniętego drzewa na działce 307/9. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.  
 
Ad. 20 Wyrażenie zgody na sprzedaż samochodu marki Ził z zamontowanym 
pługiem wirnikowym. 
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu poinformował, iż została 
sporządzona przez rzeczoznawcę wycena samochodu marki ZIŁ z 
zamontowanym pługiem wirnikowym. Pojazd został wyceniony na kwotę 7500 
zł.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i na jednym z 
kolejnych posiedzeń Zarządów podejmie decyzję o sprzedaży pojazdu.  
 
Ad. 21 Przedstawienie propozycji Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  
Pan Sekretarz Stefaniak przedstawił propozycję porządku posiedzenia XXV 
Sesji Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się dnia 10 maja 2013 roku.: 
- podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
wykorzystanie środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia Warsztatów 
Terapii Zajęciowej lub jego doposażenie, 
- podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia powiatowego 
programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2017, 
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/228/2010 z dnia 27 
sierpnia 2010 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych 
dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu 
rawskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu 
terytorialnego,  
- podjęcie uchwały  w sprawie likwidacji 2-letniej Szkoły Policealnej dla 
Dorosłych w Rawie Mazowieckiej , ul. Reymonta 14, 
- podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, 
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- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 
rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu przyjął propozycję powyższego porządku posiedzenia XXV 
Sesji Rady Powiatu.  
 
Ad. 22 Sprawy różne. 
Zabierając głos w sprawach różnych Wicestarosta Krzyczkowski poinformował 
o programie współpracy „Łódzkie w Brukseli”. Natomiast Radny Kobierski 
poruszył kwestie dróg powiatowych, które są do remontu.  
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 19.04.13 r.  
na godz. 800, oraz Sesji Rady Powiatu Rawskiego na dzień 10.05.2013 rok na 
godzinę 900. 
  
Ad. 23 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1530 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  ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


