
P R O T O K Ó Ł NR 60/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 10 lutego 2016 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,  Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor 

Wydziału Infrastruktury, Bożena Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu 

Pracy w Rawie Mazowieckiej, Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, 

Architektury i Budownictwa, Sylwia Stangreciak – p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, Wiesław Miksa – 

Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.  

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  projektu „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie rawskim (II).  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  projektu „Aktywizacja osób po 

29 roku życia  pozostających bez pracy w powiecie rawskim (II). 

5.  Wyrażenie zgody na lokalizację projektowanej sieci wodociągowej na terenie 

gminy Sadkowice stanowiących pas drogowy.  

6.  Wyrażenie zgody na lokalizacje projektowanego, kablowego przyłącza 

energetycznego NN w działkach  nr ewidencyjny 36/2 oraz 878 w 

miejscowości Komorów, stanowiących  pas drogowy drogi powiatowej nr 

4117E Ossowice – Kaleń oraz w działce nr ewidencyjny 34 stanowiącej pas 

drogowy drogi powiatowej nr 4118E Pukinin- (Mogielnica) do działki nr 

ewidencyjny nr 59/1 w obrębie Komorów, należącej do Renaty i Marcina 

Czapników zamieszkałych Rawa Mazowiecka ul. Kazimierza Wielkiego 

16/25.  

7.  Ogłoszenie przez Zarząd Powiatu konsultacji w sprawie Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018 z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

8. Informacja pokontrolna z kontroli zadania publicznego pod nazwą 

„Podejmowanie działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej” przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów 

Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” w Rawie Mazowieckiej. 

9. Oświadczenie woli Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia działki nr 3/16 

położonej przy ul. Opoczyńskiej w Rawie Mazowieckiej.  

10. Zawiadomienie Wójta Gminy Regnów o przystąpieniu do sporządzeniu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Regnów na 

fragmencie wsi Regnów.  

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.  
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13.  Sprawy różne.                                                                                                                           

14. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 13
00 

dokonał 

Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski, 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 zatwierdzenia  projektu „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie rawskim (II).  

Pani Bożena Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 

Mazowieckiej omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rawskim II” w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi 

Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty 

pozakonkursowe Poddziałanie   1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych. Grupę docelową projektu stanowi 105 osób 

bezrobotnych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Rawie Mazowieckiej jako osoby bezrobotne, należące do I lub II 

profilu pomocy. W ramach projektu osobom bezrobotnym zostaną zaoferowane 

aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu takie jak: staże, szkolenia 

zawodowe, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – w  

wysokości 23.000 zł. Projekt jest realizowany od 1.01.2016 r. – 31.12.2016 

roku. Wartość projektu wynosi  957 344,00 zł.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę zatwierdzającą powyżej przedstawiony projekt. 

Uchwała Nr 154/2016 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  projektu „Aktywizacja osób 

po 29 roku życia  pozostających bez pracy w powiecie rawskim (II). 

W tym punkcie Dyrektor Bożena Woźniak również omówiła projekt uchwały w  

w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób po 29 roku życia  

pozostających bez pracy w powiecie rawskim II” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Osi 

Priorytetowej VIII Zatrudnianie, Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności 

zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy wsparcie 

udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych. Grupę docelową 

projektu stanowi 40 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej jako osoby bezrobotne, 

które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby po 50 

roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu 

osobom bezrobotnym zostaną zaoferowane aktywne formy przeciwdziałania 
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bezrobociu takie jak: staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej – w  wysokości 23.000 zł. Projekt jest realizowany od 1.01.2016 r. 

– 31.12.2016 roku. Wartość projektu wynosi  596 583,00 zł.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę zatwierdzającą powyżej przedstawiony projekt. 

Uchwała Nr 155/2016 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Ad. 5 Wyrażenie zgody na lokalizację projektowanej sieci wodociągowej na 

terenie gminy Sadkowice stanowiących pas drogowy.  

W tym punkcie Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury 

przedstawiła wniosek Wójta Gminy Sadkowice w sprawie wyrażenia zgody na 

lokalizację projektowanej sieci wodociągowej w działkach o numerach 

ewidencyjnych : 123, 147/2 w obrębie Nowy Trębaczew stanowiących pas 

drogowy drogi powiatowej nr 4128E Olszowa Wola – (Błędów) , w obrębie 

Nowy Kłopoczyn – działki o numerach ewidencyjnych 531, 150/2 149/2 

stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 4131E Olszowa Wola -

Kłopoczyn , w obrębie Kłopoczyn – działka o numerze ewidencyjnym 61 

stanowiąca pas drogowy drogi powiatowej nr 4118E Pukinin- (Mogielnica), w 

obrębie Lubania – działka o numerze ewidencyjnym 10, 11 stanowiącej pas 

drogowy drogi powiatowej nr 4128E Olszowa Wola – ( Błędów), w obrębie 

Trębaczew – działka o numerze ewidencyjnym 334 stanowiąca pas drogowy 

drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – (Mogielnica), w obrębie Zaborze – działki 

o numerze ewidencyjnym 60, 79/2 stanowiące pas drogowy drogi powiatowej nr 

4130E Broniew – Zaborze, w obrębie Nowe Sadkowice – działka o numerze 

ewidencyjnym 96 stanowiąca pas drogowy drogi powiatowej nr 4125E 

Sadkowice – Konstantynów. Przedmiotowa inwestycja stanowi kolejny etap 

budowy gminnej sieci wodociągowej w Gminie Sadkowice.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę za pełną odpłatnością na powyżej przedstawioną 

lokalizację projektowanej sieci wodociągowej na terenie gminy Sadkowice 

stanowiących pas drogowy powyżej wyszczególnionych  dróg powiatowych .  

 

Ad. 6 Wyrażenie zgody na lokalizacje projektowanego, kablowego przyłącza 

energetycznego NN w działkach  nr ewidencyjny 36/2 oraz 878 w miejscowości 

Komorów, stanowiących  pas drogowy drogi powiatowej nr 4117E Ossowice – 

Kaleń oraz w działce nr ewidencyjny 34 stanowiącej pas drogowy drogi 

powiatowej nr 4118E Pukinin- (Mogielnica) do działki nr ewidencyjny nr 59/1 

w obrębie Komorów, należącej do Renaty i Marcina Czapników zamieszkałych 

Rawa Mazowiecka ul. Kazimierza Wielkiego 16/25.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę za pełną odpłatnością  na lokalizację, kablowego 

przyłącza energetycznego NN w działkach  nr ewidencyjny 36/2 oraz 878 w 

miejscowości Komorów, stanowiących  pas drogowy drogi powiatowej nr 

4117E Ossowice – Kaleń oraz w działce nr ewidencyjny 34 stanowiącej pas 

drogowy drogi powiatowej nr 4118E Pukinin- (Mogielnica) do działki nr 

ewidencyjny nr 59/1 w obrębie Komorów, należącej do Renaty i Marcina 

Czapników zamieszkałych Rawa Mazowiecka ul. Kazimierza Wielkiego 16/25.  

 

Ad. 7 Ogłoszenie przez Zarząd Powiatu konsultacji w sprawie Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018 z organizacjami 
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pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie w terminie 11.02.2016 r. -

24.02.2016 r. konsultacji w  sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2016-2018, których celem będzie uzyskanie opinii oraz uwag 

organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu rawskiego oraz 

innych podmiotów wymienionych w  art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu 

Programu.  

 

Ad. 8 Informacja pokontrolna z kontroli zadania publicznego pod nazwą 

„Podejmowanie działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej” przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów 

Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” w Rawie Mazowieckiej. 

W tym punkcie Pani Sylwia Stangreciak – p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej przedstawiła informacje 

pokontrolną z kontroli zadania publicznego pod nazwą „Podejmowanie działań 

mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej” przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 

Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” w Rawie Mazowieckiej. Kontrola została 

przeprowadzona w dniu 29.12.2015 roku w Ośrodku rehabilitacyjnym „Dobro 

Dzieci”, ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej. Zakres kontroli 

obejmował stan realizacji zadania publicznego, efektywność, rzetelność i jakość 

wykonania zadnia, prawidłowość wykorzystania środków publicznych 

otrzymanych na realizacje zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w 

przepisach prawa i postanowieniach umowy. W wyniku przeprowadzonej 

kontroli  nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  

 

Ad. 9 Oświadczenie woli Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia działki nr 

3/16 położonej przy ul. Opoczyńskiej w Rawie Mazowieckiej.  

W tym punkcie Zarząd Powiatu oświadczył, iż  działka położona  w obrębie nr 5 

Miasta Rawa Mazowiecka, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr  3/16  

stanowi obecnie drogę dojazdową  do działek objętych  Łódzką Specjalną Strefą 

Ekonomiczną,  oznaczonych nr: 3/22, 3/23 , 3/25  oraz,  że nie przewiduje  

zmiany przeznaczenia tego terenu. Powyższe oświadczenie woli niezbędne jest 

do przedstawienia Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Łodzi.       

Ad. 10 Zawiadomienie Wójta Gminy Regnów o przystąpieniu do sporządzeniu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Regnów na 

fragmencie wsi Regnów.  

Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury  i Budownictwa 

poinformował o zawiadomieniu Wójta Gminy Regnów o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Regnów na fragmencie wsi Regnów.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym zawiadomieniem. 
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Ad. 11  Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2016 rok.  

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła  projekty 

uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 

2016 rok. 

Zarząd Powiatu  podjął Uchwały  Nr 150/2016 i Nr 153/2016  które  stanowią 

załączniki nr 4 i 5  do protokołu. 

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 152/2016 w sprawie zmian w budżecie 

powiatu , która stanowi załącznik nr 6 do protokołu 

 

Ad. 13 Sprawy różne. 

Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Krzyczkowski poinformował o 

podziękowaniach jakie wpłynęły do Zarządu Powiatu od Pani Kierownik 

Świetlicy Środowiskowej Elżbiety Muszyńskiej za gest pomocy wyrażony przez 

organizacje XVI Powiatowego Balu Charytatywnego , którego dochód z aukcji 

zostanie przeznaczony na wakacyjny wyjazd młodzieży do Krakowa w celu 

uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży. Ponadto poinformował iż 

Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Łódzkiego w sprawie nieważności Uchwały Rady Powiatu 

Rawskiego  w sprawie odmowy rozwiązania stosunku pracy z Radną Powiatowa 

Panią Teresa Pietrzak przez Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. 

W związku z powyższym Zarząd Powiatu zdecydował o wystąpienie dotyczące 

uzasadnienia wyroku.  

Również w sprawach różnych  ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 
16.02.2016 roku godz. 15

00
.  

 

Ad. 14 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta  

Rawski – Marian Krzyczkowski dokonał o godzinie 14
30

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


