
P R O T O K Ó Ł NR 14/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 17 marca 2015 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, Leszek Przybył – Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Andrzej 
Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej , Sylwia Stangreciak – Z-ca 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Andrzej Romańczuk – 
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.  

  Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3.  Zatwierdzenie wyników zamówienia do 30 tyś Euro na dostawę masy na 

zimno.  
4. Informacja z rocznej działalności PCPR w Rawie Mazowieckiej i informacja 

dotycząca realizacji zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2014 rok. 
oraz wykaz potrzeb.  

5. Podjęcie 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 2015 roku”. 

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej o wyrażenie zgody na utworzenie w roku 
szkolnym 2015/2016 klasy strażacko – ratowniczej.  

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2015 rok. 
9. Sprawy różne.                                                                                                                                 
10. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1500 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 Zatwierdzenie wyników zamówienia do 30 tyś Euro na dostawę masy na 
zimno.  
W tym punkcie Pan Leszek Przybył – Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury 
poinformował, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego 
rozeznania rynkowego  poprzez zapytanie ofertowe dotyczące : „Dostawy masy 
na zimno”, zostało wysłane do 2 dostawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
Firma Rejon Robót Drogowych DROG –BUD Sp. z. o o. 32-565 Alwernia , ul. 
Krasickiego 18A w cenie  ofertowej brutto 47.601,00 zł. za wykonanie dostaw  
objętych zamówieniem. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki zamówienia.  
 
Ad. 4 Informacja z rocznej działalności PCPR w Rawie Mazowieckiej i 
informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej za 
2014 rok oraz wykaz potrzeb.  
W tym punkcie zostały przedłożone Członkom Zarządu,  „Informacja z rocznej 
działalności PCPR w Rawie Mazowieckiej i informacja dotyczącej realizacji 
zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2014 rok, oraz wykaz potrzeb, 
celem zapoznania się . Przyjęcie w/w informacji nastąpi na jednym z kolejnych 
posiedzeń Zarządu.  
 
Ad. 5 Podjęcie 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 2015 roku”. 
Pani Sylwia Stangreciak – Z-ca Dyrektora 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 2015 roku. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyższej kwestii. Uchwała Nr 32/2015, 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej o wyrażenie zgody na utworzenie w roku 
szkolnym 2015/2016 klasy strażacko – ratowniczej.  
Pan Andrzej Romańczuk – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z prośbą o  wyrażenie zgody na 
utworzenie w roku szkolnym 2015/2016 klasy strażacko – ratowniczej w 
Liceum Ogólnokształcącym w ZSP im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej.                 
W klasie tej realizowane będą następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym: 
biologia , wiedza o społeczeństwie i język obcy oraz przedmioty uzupełniające 
tj. : chemia w pożarnictwie, ratownictwo, oraz dodatkowe zajęcia sportowe.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie w roku szkolnym 2015/2016  
klasy strażacko – ratowniczej. 



 
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 30/2015, która stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu  
Powiatu  Rawskiego na 2015 rok. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2015 rok. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę  w powyższej sprawie. Uchwała 
Nr 31/2015 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 9 Sprawy różne 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 24.03.2015 
roku godz. 1500 , oraz wstępny termin Sesji Rady Powiatu Rawskiego na dzień 
17.04.2015 roku godz. 1000 . 
 
Ad. 10 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1600

 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  ........................................... 

 
 
 
 
 


