
P R O T O K Ó Ł NR 126/2013 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 11 czerwca 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, Halina Bartkowicz – Błażejewska – Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, Małgorzata 
Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Wydanie opinii w sprawie pozbawienie kategorii drogi powiatowej nr 

1667W Wola Bolewska - Palczew w powiecie grójeckim.  
4. Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków 
szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.  

5. Wyrażenie zgody na zlecenie robót z zakresu bieżącego utrzymani dróg 
powiatowych – odmulanie rowów i przepustów.  

     6. Podjęcie uchwały w sprawie „Zasad rozpatrywania wniosków osób 
niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego 
programu „Aktywny samorząd w 2013 roku” 

     7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do celów 
wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji 
zadania dotyczącego działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.  

     8.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej na dyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej.  

     9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienie dla dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej do przeprowadzenia  procedury 
przetargowej.  

    10. Przedstawienie prośby Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Białej Rawskiej o zabezpieczenie w budżecie 2014 roku środków na 
wkład własny w kwocie 55.505, 00 zł.  

     11.  Sprawy różne. 
     12. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 815 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
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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 Wydanie opinii w sprawie pozbawienie kategorii drogi powiatowej nr 
1667W Wola Bolewska - Palczew w powiecie grójeckim.  
Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinie dotyczącą pozbawienia kategorii drogi 
powiatowej nr 1667W Wola Bolewska - Palczew  położonej w powiecie 
grójeckim. 
 
Ad. 4  Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków szpitala 
Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.  
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwrócił się z 
wnioskiem o wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków szpitala 
Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. Na realizacje zadania powiat rawski 
zabezpieczył środki w wysokości 130.000,00 zł.   
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego.  
 
Ad. 5  Wyrażenie zgody na zlecenie robót z zakresu bieżącego utrzymani dróg 
powiatowych – odmulanie rowów i przepustów.  
Dyrektor Killman zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zlecenie 
robót z zakresu bieżącego utrzymani dróg powiatowych – odmulanie rowów i 
przepustów.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie robót z zakresu bieżącego utrzymani 
dróg powiatowych – odmulanie rowów i przepustów na terenie powiatu 
rawskiego w kwocie do 30.000 zł. brutto. 
 
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie „Zasad rozpatrywania wniosków osób 
niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu 
„Aktywny samorząd w 2013 roku”. 
Pani Halina Bartkowicz -Błażejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia „Zasad 
rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 
ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyższej kwestii. Uchwała Nr 272/2013, 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do celów 
wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji 
zadania dotyczącego działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej.  
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W tym punkcie Pani Dyrektor Bartkowicz –Błażejewska przedstawiła projekt 
uchwały w powyższej kwestii .  
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 274/2013, która stanowi  załącznik nr 3 do 
protokołu.  
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej na dyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 273/2013, w sprawie powołania komisji 
konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 20. 
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienie dla dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej do przeprowadzenia  procedury 
przetargowej.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dla 
dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej do 
przeprowadzenia procedury wynikającej z odrębnych przepisów prawa i 
dokonania wyboru wykonawców/dostawców usług oraz podpisania stosownych 
umów w celu realizacji projektu – Ogródek dydaktyczny przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej  „Pamiętajmy o ogrodach”, 
realizowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochron Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi. Uchwała Nr 275/2013 stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu.  
 
Ad. 10 Przedstawienie prośby Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Białej Rawskiej o zabezpieczenie w budżecie 2014 roku środków na wkład 
własny w kwocie 55.505, 00 zł. w związku z realizacją projektu.  
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej zwróciła się z 
wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie 2014 roku środków na realizację 
projektu pn. „Bialscy technicy na europejskim rynku pracy”, w kwocie 
55.505,00 zł. , co stanowi 20% wkładu własnego na realizację w/w projektu. W 
projekcie weźmie udział 25 uczniów Techników.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w 
związku z realizacją projektu.  
 
Ad. 11 Sprawy różne. 
Zabierając głos w sprawach różnych Dyrektor Latek poinformował o akcji  
organizowanej pod hasłem „Rawa się przytula” w dniu 14 czerwca br. nad 
zalewem Tatar. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka skierował w tej sprawie 
pismo do Dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat rawski z prośba o 
włączenie się w tę akcję. Decyzje w sprawie włączenia się do akcji 
pozostawiono Dyrektorom szkół.  
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Ponadto w sprawach różnych Starosta Krzyczkowski poinformował o piśmie z 
Polskich Kolei Państwowych, dotyczącym kolejnego etapu przekazania 
nieruchomości wchodzących w skład majątku Rogowskiej Kolei Drogowej 
obejmującej 9 działek.  
Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 
20.06.13 r.  na godz. 1400, Sesji Rady Powiatu Rawskiego na dzień 5.07.2013 r. 
na godzinę 900. 
  
Ad. 12 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1000 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  ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


