
P R O T O K Ó Ł NR 125/2013 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 28 maja 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, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Halina Bartkowicz – Błażejewska – 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania 

publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu 
prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
realizowanego w formie wsparcia wraz  z dzieleniem dotacji ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 
16.000 zł.  

4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej o wsparcie finansowe na 
organizację obozu sportowego dla uczennic klasy sportowej Liceum 
Ogólnokształcącego.  

5. Przedstawienie harmonogramu dyżurów aptek na czerwiec i lipiec 2013 
roku.  

     6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej o wyrażenie zgody na umieszczenie napisów 
informacyjnych na użyczonym samochodzie osobowym.  

     7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa do spraw 
organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej, 
ul. Kościuszki 20. 

     8.  Wyrażenie zgody na uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Targowej w 
wodociąg.  

     9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian  
budżetu powiatu. 

    10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian 
wieloletniej prognozy finansowej.  

    11. Przyjęcie porządku XXVI Sesji Rady Powiatu . 
    12.  Sprawy różne. 
    13. 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 również 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania 
publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie 
rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizowanego w formie 
wsparcia wraz  z dzieleniem dotacji ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 16.000 zł.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie  otwartego konkurs ofert na  
wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających 
na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze środków z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 
16.000 zł. Termin składnia ofert do 21 czerwca br. Powyższe zadanie będzie 
realizowane w terminie od zawarcia umowy do 31 grudnia br.  
 
Ad. 4  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej o wsparcie finansowe na organizację 
obozu sportowego dla uczennic klasy sportowej Liceum Ogólnokształcącego.  
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej zwrócił 
się  wnioskiem o dofinansowanie zgrupowania sportowego dla 15 uczennic 
Szkolnego Ośrodka Sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej. Obóz odbędzie się w Ośrodku Sportu i 
Rekreacji w Ciechocinku w terminie 16-27 sierpnia br.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek  zwiększając o 7.000 
zł. budżet szkoły w związku z organizacja wyjazdu na obóz.  Ponadto w tym 
samym punkcie Starosta Matysiak poinformował, iż zachodzi konieczność 
wymiany wyposażenia w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Rawie Mazowieckiej. W związku z powyższym zwraca się o akceptację 
wydatków w wysokości  40.000 zł.  
 
Ad. 5 Przedstawienie harmonogramu dyżurów aptek na czerwiec i lipiec 2013 
roku.  
Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram dyżurów pracy aptek na miesiące 
czerwiec i lipiec 2013 roku. Harmonogram stanowi załącznik nr 2 i 3 do 
protokołu.  
 
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej o wyrażenie zgody na umieszczenie napisów 
informacyjnych na użyczonym samochodzie osobowym.  
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na umieszczenie 
napisów informacyjnych na użyczonym samochodzie osobowym marki Lanos.  
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Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora.  
 
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa do spraw 
organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej, ul. 
Kościuszki 20. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ustanowienia 
pełnomocnictwa do spraw organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 20. Uchwała Nr 271/2013 stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 8 Wyrażenie zgody na uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Targowej w 
wodociąg.  
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o 
zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem 
na  wykonanie  uzbrojenia działek budowlanych przy ul. Targowej w wodociąg 
( o długości ok. 100 mb).                     
W celu poprawienie atrakcyjności działek budowlanych będących własnością 
Powiatu Rawskiego przy ul. Targowej przeznaczonych do sprzedaży, zasadne 
jest wykonanie uzbrojenia terenu w postaci nitki wodociągowej do w/w działek.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę zabezpieczając w budżecie powiatu środki 
finansowe w wysokości 30.000 zł. w dziale 700 rozdz. 70005 zadania własne              
§ 6050 na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego.  
 
Ad. 9 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian  
budżetu powiatu. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady 
Powiatu Rawskiego w sprawie zmian  budżetu powiatu. 
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały.  
 
Ad. 10 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian 
wieloletniej prognozy finansowej.  
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2024.  
 
Ad. 11 Przyjęcie porządku XXVI Sesji Rady Powiatu . 
Pan Sekretarz Stefaniak przedstawił propozycję porządku posiedzenia XXVI 
Sesji Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się dnia 14 czerwca 2013 roku: 
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 
2012 rok, 
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 
2012 rok, 
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- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu, 
- podjęcie uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-
2014. 
Zarząd Powiatu przyjął propozycję powyższego porządku posiedzenia XXVI 
Sesji Rady Powiatu.  
 
Ad. 12 Sprawy różne. 
Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował o 
uzgodnieniach z firma Roja z Regnowa dotyczących udrożnienia rowu przy 
drodze powiatowej. Ustalono, że firma Roja na własny koszt zbuduje przepust 
przez drogę oraz rów odprowadzający nadmiar wód opadowych do kanału 
rzecznego. W imieniu powiatu zadeklarowano udrożnienie rowu 
odwadniającego i jego stabilizacje na odcinku ok. 300mb. Szacowany koszt po 
stronie powiatu na najbardziej niezbędnym odcinku o długości ok. 200mb 
wynosi 25.000 zł. Zarząd Powiatu w głosowaniu przy jednym głosie 
wstrzymującym zaakceptował wykonanie naprawy. Natomiast Radny Sekuter 
poruszył kwestie naprawy dróg powiatowych na terenie Gminy Biała Rawska w 
miejscowości Narty oraz celowości dostarczenia tłucznia na drogę do 
miejscowości Porady Górne. .    
Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 
4.06.13 r.  na godz. 1400. 
  
Ad. 13 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1500 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  ............................................. 
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