
P R O T O K Ó Ł NR 83/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 12 lipca 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, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Stefan 

Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami.                                                                             

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

4.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 

Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 

realizację projektu.  

5.   Udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkol 

Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej do realizacji 

projektu pt.” Kompetencje językowe, informatyczne i menadżerskie filarami 

europejskiej szkoły’. 

    6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do celów 

wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji 

zadnia dotyczącego działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej.  

7. Ustalenie ceny wywoławczej  na sprzedaż działki Nr 549 przy ul. 

Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej.  

8.  Zatwierdzenie wyników postępowania w trybie zapytania o cenę do 6000 

EURO na „aktualizację bazy EGiB , BDOT 500 danymi wynikowymi z 

pomiarów wykonanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa 

geodezyjnego”. 

9. Ogłoszony konkurs zgłaszania kandydatów do  Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej.  

10.  Sprawy różne.                                                                                                               

11. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 14
00 

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 uchwał w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

Punkt ten porządku obrad obejmował podjęcie Uchwał Zarządu Powiatu w 

sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Treść uchwały przedstawił Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej. Nauczycielami ubiegającymi się o awans naukowy są: 

1). Pani Małgorzata Majewska – Lisowska – nauczyciel j. angielskiego  

w ZSP w Białej Rawskiej; 

2). Pani Agnieszka Kalarus - nauczyciel funkcjonowania w środowisku  

w ZPS   w Rawie Mazowieckiej; 

3). Pani Justyna Gruszfeld - nauczyciel funkcjonowania w środowisku  

w ZPS   w Rawie Mazowieckiej. 

 

W skład komisji wchodzą: 

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący, 

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

3) dyrektor szkoły, 

4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania. 

Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego 

we wniosku związku zawodowego. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwały Nr 193/2016, 194/2016, 

195/2016, które stanowią załączniki nr 2 , 3, 4,  do protokołu. 

 

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o 

dofinansowanie oraz realizację projektu.  

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Jolancie  Popłońskiej – 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Białej Rawskiej do 

reprezentowania Powiatu Rawskiego przy realizacji projektu „Zdrowe ciało, 

zdrowy duch – wprawiamy Białą Rawską w ruch”. Współfinansowanego z 

dotacji PZU w kwocie 35.000 zł. w szczególności do:  formuowania, składania i 

podpisania wniosku o dofinansowanie projektu, dysponowania i wydatkowania 

przekazanych środków, rozliczania otrzymanego dofinansowania oraz składania 

innych dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonaniem projektu. 

Uchwała nr 196/2016 stanowi załącznik  nr 5 do protokołu.  

  

Ad. 5 Udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej do realizacji 



projektu pt.” Kompetencje językowe, informatyczne i menadżerskie filarami 

europejskiej szkoły’. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej do reprezentowania 

interesów Powiatu Rawskiego we wszelkich sprawach dotyczących Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Pełnomocnictwo 

upoważnia w szczególności do: 

- składania oświadczeń w związku ze złożonym wnioskiem do programu 

Erasmus+ i uzyskaniem wsparcia finansowego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), 

 - podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), 

- składania oświadczeń w związku z realizacją projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do celów 

wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadnia 

dotyczącego działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do 

celów wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji 

zadnia dotyczącego działań mających na celu prowadzenia rehabilitacji dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej. Powołuje się komisje konkursowa w składzie: 

1). Tadeusz Damaz – przedstawiciel Zarządu – przewodniczący; 

2).Halina Bartkowicz – Błażejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie – członek;  

3). Małgorzata Kaczyńska – przedstawiciel organizacji pozarządowej – członek; 

4). Mariola Błaszczyk - przedstawiciel organizacji pozarządowej – członek. 

Uchwała nr 192/2016 stanowi załącznik  nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 7 Ustalenie ceny wywoławczej  na sprzedaż działki Nr 549 przy ul. 

Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej.  

Zarząd Powiatu ustalił cenę wywoławczą sprzedaży działki Nr 549 przy ul. 

Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej w  wysokości 700 tyś netto.   

 

Ad. 8 Zatwierdzenie wyników postępowania w trybie zapytania o cenę do 6000 

EURO na „aktualizację bazy EGiB , BDOT 500 danymi wynikowymi z 

pomiarów wykonanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa 

geodezyjnego”. 

W tym punkcie Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami  przedstawił informacje z otwarcia ofert                                                                     

w trybie zapytania o cenę na ‘aktualizację bazy EGiB , BDOT 500 danymi 

wynikowymi z pomiarów wykonanych przez uprawnione jednostki 

wykonawstwa geodezyjnego”. Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła 

Pracownia Geodezyjna GEOMETRIA Maciej Górski, 96-100 Skierniewice ul. 



Sienkiewicza 22c/5w cenie ofertowej 136620 00 zł. brutto za wykonanie usługi 

objętej zamówieniem.  

Zarząd Powiatu dokonał wyboru w/w oferty.  

  

Ad. 9  Ogłoszony konkurs zgłaszania kandydatów do  Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej.  

Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu poinformował , iż od dnia  

5.07.2016 r. działające na terenie powiatu rawskiego organizacje pozarządowe 

oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), mogą składać zgłoszenia 

osób – kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Każda organizacja ma prawo do zgłoszenia maksymalnie dwóch kandydatów na 

członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgłoszenia 

przyjmowane będą do dnia 26.07.2016 r.  Natomiast  w dniu 28.07.2016 r.  na 

stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej zostanie 

ogłoszona imienna lista osób, których kandydatury zostały zgłoszone oraz wzór 

karty do głosowania z imienną listą kandydatów. Od dnia 28.07.2016 r. do dnia 

08.08.2016 r. organizacje mogą składać swoje głosy w wyborach kandydatów 

do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Każda organizacja 

może oddać głos maksymalnie na trzech kandydatów. Zgłoszone głosy muszą 

zostać potwierdzone podpisami osób upoważnionych do składnia oświadczeń 

woli w imieniu organizacji. Wynik głosowania ustali powołana przez 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu Rawskiego komisja złożona z 2 

przedstawicieli Przewodniczącego Zarządu oraz 2 przedstawicieli organizacji 

pozarządowych nie kandydujących w wyborach , na otwartym posiedzeniu w 

dniu 12.08.2016 roku.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i wytypował do prac w 

komisji Członków Zarządu Pana Jarosława Kobierskiego oraz Pana Tadeusza 

Damaza.  

 

Ad. 10  Sprawy różne. 

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 19.07.2016 

roku godz. 14
00

.  

 

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 15
30

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

 

 

 

 

 


