
P R O T O K Ó Ł NR 155/2014 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 21 stycznia 2014 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Ponadto w obradach brali udział: Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Andrzej 
Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania 

komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 

4. Zatwierdzenie harmonogramu dyżurów pracy aptek na miesiące luty i 
marzec 2014 roku.   

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Rawski za 2013 rok. 

6. Przedstawienie informacji Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku w 2013 roku. 

7. Plan Pracy Zarządu Powiatu Rawskiego na 2014 rok. 
8. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o przyznanie 
środków finansowych na wymianę wykładziny podłogowej. 

9. Porządek Sesji Rady Powiatu. 
     10.  Sprawy różne. 
     11. 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  Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania 
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej omówił projekt 
Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
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Ad. 4 Zatwierdzenie harmonogramu dyżurów pracy aptek na miesiące luty i 
marzec 2014 roku.   
Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram dyżurów pracy aptek na miesiące luty i 
marzec 2014 roku, które stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu.  
W tym samym punkcie Pan Radny Skuter poruszył kwestie dotyczącą dyżurów 
nocnych aptek w Białej Rawskiej. Starosta Matysiak polecił rozeznanie możliwości 
wprowadzenia dyżurów nocnych aptek na terenie Białej Rawskiej 
 
Ad. 5 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
Powiat Rawski za 2013 rok. 
W tym punkcie Pan Dyrektor Latek przedstawił sprawozdanie z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat rawski w roku 2013. 
Sprawozdanie to będzie stanowić materiał na najbliższą Sesję Rady Powiatu 
Rawskiego.  
Ponadto Starosta Matysiak polecił przygotowanie informacji dotyczącej ilu 
nauczycieli w poszczególnych szkołach, na każdym stopniu awansu zawodowego, 
uzyskało średnie wynagrodzenie a ilu nie, oraz jakie kwoty wynagrodzenia 
uzyskali nauczyciele w związku z realizacją projektów unijnych ( za dodatkowe 
zajęcia edukacyjne realizowane w ramach tych projektów) i  ilu pracuje w szkołach 
nauczycieli emerytów, oraz nauczycieli mianowanych i dyplomowanych?.  
 
Ad. 6 Przedstawienie informacji Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku w 2013 roku. 
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej  przedstawił 
informacje o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Rawskiego w 
roku 2013, która będzie stanowić materiał na Sesje Rady Powiatu Rawskiego. 
Ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie 
Rawskim za 2013 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 7 Plan Pracy Zarządu Powiatu Rawskiego na 2014 rok. 
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu rozdał Członkom Zarządu materiały 
dotyczące Planu Pracy Zarządu na 2014 r.  
Dyskusja nad w/w planem  oraz jego przyjęcie nastąpi na kolejnym posiedzeniu 
Zarządu.  
 
Ad. 8 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o przyznanie 
środków finansowych na wymianę wykładziny podłogowej. 
Pani Bożena Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej zwróciła się z wnioskiem o przyznanie środków finansowych w 
wysokości 12.000 zł. na wymianę (ok. 200 m 2 ) wykładzin podłogowych w 
pomieszczeniach biurowych wynajmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w 
Rawie Mazowieckiej przy ul. 1-go Maja 1A. 
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Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek przyznając kwotę 12.000 zł. na 
wymianę wykładziny podłogowej. 
 
Ad. 9 Porządek Sesji Rady Powiatu. 
Pan Sekretarz Stefaniak przedstawił porządek posiedzenia XXXIII Sesji Rady 
Powiatu Rawskiego, która odbędzie się dnia 7 lutego 2014 roku o godzinie 900: 
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego,  
- podjęcie uchwały w sprawie, powołania komisji konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, 
- sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Rawski za 
2013 rok, 
- przedstawienie informacji Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku w 2013 roku, 
- plan pracy Rady Powiatu i komisji stałych Rady, 
Zarząd Powiatu przyjął powyższy porządek posiedzenia XXXIII Sesji Rady 
Powiatu.  
 
Ad. 10 Sprawy różne. 
Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował o 
możliwości przystąpieniu Powiatu rawskiego do udziału w roku 2014 w realizacji  
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój w związku z pismem Łódziego Urzędu Wojewódzkiego w 
Łodzi.  
Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 
28.01.2014 roku godz. 1400 , oraz Sesji Rady Powiatu Rawskiego na dzień 
7.02.2014 roku na godzinę  900. 

Ad. 11 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 
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Zarząd Powiatu: 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta  ............................................. 
 
Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 

 
 
 
 
 


