
P R O T O K Ó Ł NR 159/2014 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 25 luty 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: Maria Charążka – Przewodnicząca Rady, 
Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu,   Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, 
Grażyna Walewska – Inspektor w Oddziale Oświaty, Kultury i Sportu, Piotr Irla – 
Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa, Wiesław Miksa – 
Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Urszula Przerwa – 
Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie 

Popłońskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie 
Popłońskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie 
Popłońskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej. 

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Rawie Mazowieckiej o dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla 
potrzeb szkoły.  

7.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Rawie Mazowieckiej o dofinansowanie remontu szatni. 

8. Uchwała w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 
oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane w roku 2014 w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Rawski. 

9. Zatwierdzenie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i 
placówek oświatowych na okres od 1 marca 2014 roku do 31 sierpnia 2014 
roku. 

     10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na 
zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej.  

     11.  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr 
33/220/2014  z dnia 07 lutego 2014 roku w sprawie powołania składu 
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  
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      12.Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie 
Mazowieckiej o wyrażenie zgody na wycięcie drzewa na terenie szkoły. 

      13. Zawiadomienie Wójta Gminy Sadkowice o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany niektórych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
gminy Sadkowice. 

      14. Zawiadomienie Burmistrza Rawy Mazowieckiej o przystąpieniu do zmiany 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka w 
rejonie ulic: Jeżowskiej i Sadowej, Solidarności, Solidarności (rejon 
cmentarza), Solidarności i Zwolińskiego, Tomaszowskiej, Krzywe Koło, 
Krakowskiej, Łowickiej, Reymonta, Paska, Tomaszowskiej i Katowickiej, 
Słowackiego (rejon zalewu), Katowickiej i Tatar, Katowickiej. 

      15. Ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 6/9 obręb 5  w Rawie 
Mazowieckiej na rzecz PGE Dystrybucja S.A. 

      16. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany stawek czynszu dzierżawnego lokali 
użytkowych. 

      17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. 
      18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu                 
Rawskiego na 2014 rok. 
      19. Przyjęcie propozycji Sesji Rady Powiatu.  
      20.  Sprawy różne. 
      21. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 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  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie 
Popłońskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 
Pani Jolanta Popłońska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej zwróciła się z prośbą o udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania 
Powiatu Rawskiego w postępowaniu o udzielenie dofinansowania od Fundacji 
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przedsięwzięcia 
podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko –rosyjskich 
pn. „Polsko – Rosyjska wymiana młodzieży”. Wkład własny projektu pieniężny 
wynosi ok. 5.000 zł. W projekcie bierze udział 20 uczniów.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę z godnie z powyższym. Uchwała Nr 357/2014 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie 
Popłońskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 
W tym punkcie Pani Dyrektor Jolanta Popłońska zwróciła się z prośbą o udzielenie 
pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia 
wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu pn.” Bialscy uczniowie na 
europejskim rynku pracy” z programu „Erasmus+”. Wkład własny wynosi 20% 
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wartości projektu zwrotny po zakończeniu projektu. W projekcie weźmie udział 25 
uczniów i będą to praktyki we Włoszech i Niemczech.  
Zarząd Powiatu zasugerował, aby rozważyć możliwość,  by uczeń biorący udział w 
projekcie mógł pokryć koszty wyjazdu na praktyki w wysokości 100 zł. 
Jednoczenie podjął uchwałę udzielająca pełnomocnictwa Pani Dyrektor w 
powyższej kwestii.   Uchwała Nr 356/2014 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie 
Popłońskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 
Realizując przyjęty porządek obrad Dyrektor Jolanta Popłońska zwróciła się z 
prośbą o udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w 
zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu pn.” Szkoła 
dodatkowych możliwości „. Wartość projektu  wynosi 250.000 zł, wkład własny 
nie potrzebny bo będzie tylko niepieniężny. W projekcie bierze udział 50 uczniów. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę udzielająca pełnomocnictwa Pani Dyrektor w 
powyższej kwestii.   Uchwała Nr 358/2014 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
Zabierając głos w tym punkcie Pan Starosta Matysiak poinformował, o problemie 
w  realizacji projektu pn.” Szkoła dla rynku pracy” w Zespole Szkół Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. 
 
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Rawie Mazowieckiej o dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla potrzeb 
szkoły.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej  dotyczącym zakupu sprzętu 
sportowego dla potrzeb szkoły i zdecydował ,iż wniosek zostanie poddany 
szczegółowej analizie.  
 
Ad. 7 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Rawie Mazowieckiej o dofinansowanie remontu szatni. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej  dotyczącym  remontu szatni zgodnie 
z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zdecydował ,iż wniosek zostanie 
poddany szczegółowej analizie.  
 
Ad. 8 Uchwała w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 
2014 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. 
Pani Grażyna Walewska – Inspektor w Oddziale Oświaty, Kultury i Sportu 
omówiła projekt uchwały w powyższej sprawi. Po zreferowaniu zagadnienia, 
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę  Nr 355/2014 która stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
 
Ad.9 Zatwierdzenie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i 
placówek oświatowych na okres od 1 marca 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie dodatków motywacyjnych dla 
dyrektorów szkół powiatu rawskiego w wysokości dotychczasowej tj.  20% 
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wynagrodzenia zasadniczego na okres 6 miesięcy tj. od dnia 1.03.2014 roku. do 
dnia 31.08.2014 roku.  
 
Ad. 10 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na 
zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej.  
Pani Urszula Przerwa – Kierownik Wydziału zdrowia i Spraw Obywatelskich 
omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę 
wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę wysokość zadłużenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz konieczność zapewnienia ciągłości 
udzielania świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Rawskiego przez 
Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej uznał, że podjęcie niniejszej 
uchwały w tym stanie rzeczy jest zasadne i konieczne.  
 
Ad. 11 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr 
33/220/2014  z dnia 07 lutego 2014 roku w sprawie powołania składu komisji 
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
W tym punkcie Pani Kierownik Przerwa przedstawił projekt uchwały Rady 
Powiatu w powyższej kwestii.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad.12 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie 
Mazowieckiej o wyrażenie zgody na wycięcie drzewa na terenie szkoły. 
Zarząd Powiatu poprosił o uszczegółowienie wniosku i powróci do jego 
rozpatrzenia na jednym z kolejnych posiedzeń zarządu. 
 
Ad.13 Zawiadomienie Wójta Gminy Sadkowice o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany niektórych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy 
Sadkowice. 
Wójt Gminy Sadkowice zawiadomił o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
niektórych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy 
Sadkowice. Zmiana planów ma wyłącznie dotyczyć wprowadzenia do treści 
planów, warunku dopuszczalności usytuowania budynków bezpośrednio przy 
granicy sąsiedniej działki budowlanej lub zbliżenia na odległość do 1,5 m od 
granicy z sąsiednią działką budowlaną przy zachowaniu przepisów dotyczących 
dostępu do pomieszczeń naturalnego oświetlenia, zapewnienia w pomieszczeniach 
czasu nasłonecznienia, zachowania bezpieczeństwa pożarowego.  
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Jednocześnie zaproponował, aby odbyło się spotkanie z Wójtem w 
tej kwestii.  
 
Ad.14 Zawiadomienie Burmistrza Rawy Mazowieckiej o przystąpieniu do zmiany 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka w rejonie ulic: 
Jeżowskiej i Sadowej, Solidarności, Solidarności (rejon cmentarza), Solidarności i 
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Zwolińskiego, Tomaszowskiej, Krzywe Koło, Krakowskiej, Łowickiej, Reymonta, 
Paska, Tomaszowskiej i Katowickiej, Słowackiego (rejon zalewu), Katowickiej i 
Tatar, Katowickiej. Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury i 
Budownictwa poinformował, iż Burmistrz Miasta Rawy Mazowieckiej zawiadomił 
o  przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 
Mazowiecka w rejonie ulic: Jeżowskiej i Sadowej, Solidarności, Solidarności 
(rejon cmentarza), Solidarności i Zwolińskiego, Tomaszowskiej, Krzywe Koło, 
Krakowskiej, Łowickiej, Reymonta, Paska, Tomaszowskiej i Katowickiej, 
Słowackiego (rejon zalewu), Katowickiej i Tatar, Katowickiej. Po zreferowaniu 
zagadnienia,  Zarząd Powiat uzgadnia ww. projekt w zakresie obszarów w rejonie 
ulic: Jeżowskiej i Sadowej, Solidarności (rejon cmentarza), Solidarności i 
Zwolińskiego, Tomaszowskiej, Krzywe Koło, Krakowskiej, Łowickiej, Reymonta, 
Paska, Tomaszowskiej i Katowickiej, Słowackiego (rejon zalewu), Katowickiej i 
Tatar, Katowickiej w zakresie: ulic Jeżowskiej i Sadowej, Solidarności, 
Solidarności (rejon cmentarza), Solidarności i Zwolińskiego, Tomaszowskiej, 
Krzywe Koło, Krakowskiej, Łowickiej, Reymonta, Paska, Tomaszowskiej i 
Katowickiej, Katowickiej i Tatar, Katowickiej. Natomiast odmawia uzgodnienia 
ww. projektu w zakresie obszaru w rejonie ulicy Słowackiego (rejon zalewu), 
obszar oznaczony na rysunku zmiany planu nr 187 symbolem 8.144.U. 
 
Ad.15 Ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 6/9 obręb 5  w Rawie 
Mazowieckiej na rzecz PGE Dystrybucja S.A. 
Pan Wiesław Miksa - Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował, iż PGE  Dystrybucja S.A. zwróciło się z prośba 
o ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 6/9 obręb 5  w Rawie 
Mazowieckiej na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Za ustanowieni służebności przesyłu  
PGE  Dystrybucja S.A. zaoferował jednorazową kwotę w wysokości 500 zł.  
Zarząd Powiatu po krótkiej dyskusji zdecydował o sporządzenie operatu 
szacunkowego na ustanowienie powyższej służebności.  
 
Ad.16 Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany stawek czynszu dzierżawnego lokali 
użytkowych. 
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu omówił projekt uchwały w sprawie 
minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe w budynkach powiatu rawskiego.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę zgodnie z powyższym. Uchwała Nr 354/2014 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Ponadto w tym samym punkcie Zarząd 
Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej  w celu 
przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w budynku 
przy ul. Krakowskiej 22 w Rawie Mazowieckiej. Uchwał Nr 353/2014 stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu.  
 
Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.  
Zarząd Powiatu  podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok. 
Uchwała Nr 359/2014 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego  protokołu.   
 
Ad. 18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2014 rok. 
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Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2014 rok.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie. Uchwała  Nr  
360/2014  stanowią załączniki  nr  9 do protokołu.   
 
Ad.19 Przyjęcie propozycji Sesji Rady Powiatu. 
Pan Sekretarz Stefaniak przedstawił porządek posiedzenia XXXIV Sesji Rady 
Powiatu Rawskiego, która odbędzie się dnia 10 marca 2014 roku o godzinie 1400: 

- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego, 
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2014-2025, 
- podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji  
o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu powiatu rawskiego  
i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz określenia informacji o 
przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej,  
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzycieli 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, 
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/220/2014 Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, 
- podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją  
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2014 r, 
- informacja z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
za 2013 r., w tym informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu systemu pieczy 
zastępczej oraz wykaz potrzeb. 
- przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowego programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu rawskiego za rok 2013. 

Zarząd Powiatu przyjął powyższy porządek posiedzenia XXXIV Sesji Rady 
Powiatu.  

Ad. 20 Sprawy różne.                                                                                                                  
W sprawach różnych Starosta Matysiak złożył podziękowania uczestnikom balu 
charytatywnego. Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia 
Zarządu na dzień 4.03.2014  roku godz. 1400 , oraz termin Sesji Rady Powiatu 
Rawskiego na dzień 10.03.2014 roku na godzinę 1400. 

Ad. 21 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta Rawski – 
Józef Matysiak dokonał o godzinie 1700 zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu.  
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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  ........................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 


