
P R O T O K Ó Ł NR 91/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 6 września 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: Maria Charążka – Przewodnicząca 

Rady Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu,  Marzena Pakuła – 

Skarbnik Powiatu, Małgorzata Killman –  Dyrektor Wydziału Infrastruktury, 

Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, 

Radosław Kaźmierczak – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.  

  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których właścicielem  

   lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad korzystania  

   z tych przystanków. 

4. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Radosławowi 

Kaźmierczakowi – Dyrektorowi ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej do 

realizacji projektu w ramach programu Erasmus+. 

5. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi PCPR pełnomocnictwa 

do podpisania umowy, realizacji monitorowania i rozliczania Programu 

”Wyrównywanie różnic między regionami III”.  

6.  Współpraca z powiatem Bohoduchiw na Ukrainie - program wizyty.  

7. Przedstawienie wniosku dotyczącego remontu dachu i budynku mieszkalnego 

w Głuchowie. 

8. Zatwierdzenie postępowania w sprawie wyłonienia geodety na wznowienie 

znaków granicznych na działce nr 239/11 w miejscowości Rylsk.  

9.  Sprawy różne.                                                                                                               

10. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 13
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 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których 

właścicielem  lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków. 

Zarząd Powiatu przyjął Projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w 

powyższym temacie. Uchwała będzie podejmowana przez Radę Powiatu 

Rawskiego na najbliższej Sesji.  

Również w tym punkcie Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani 

Małgorzacie Killman –  Dyrektorowi Wydziału Infrastruktury, w rozprawie 

administracyjnej która odbędzie się w dniu 29 września br. w Urzędzie Gminy 

Rawa Mazowiecka w sprawie przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonie 

urządzeń zapobiegających szkodom, w związku z przebudową drogi powiatowej 

przebiegającej przez wieś Boguszyce gm. Rawa Mazowiecka i zlikwidowaniem 

przepustu pod drogą (przepisu na wysokości działki nr 803/1).   

 

Ad. 4 Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 

Radosławowi Kaźmierczakowi – Dyrektorowi ZSCEZiU w Rawie 

Mazowieckiej do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Radosławowi Kaźmierczakowi – 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w 

Rawie Mazowieckiej do realizacji projektu pt.” Getting ready for European Job 

Market” z programu Erasmus+, akcja KA2, sektor Edukacja szkolna, akcja  

Partnerstwa strategiczne, w szczególności do: dysponowania i wydatkowania 

przekazanych środków , rozliczania otrzymanego dofinansowania oraz składania 

innych dokumentów związanych z wdrożeniem i wykonaniem projektu.  

Projekt dotyczy grupy 8 uczniów (mechanicy samochodowi) oraz 3 nauczycieli 

którzy odbędą praktyki zawodowe w fabrykach samochodów w Niemczech. 

Hiszpanii i Polsce i  będzie realizowany od 1.09.2016 roku do dnia 31.08.2018 

roku.  Uchwała nr 212/2016 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Ad. 5 Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi PCPR 

pełnomocnictwa do podpisania umowy, realizacji monitorowania i rozliczania 

Programu ”Wyrównywanie różnic między regionami III”.  

Zarząd Powiatu udzieli Pani Halinie Bartkowicz- Błażejewskiej – Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej 

pełnomocnictwa do podpisania umowy, realizacji, monitorowania i rozliczania 

„Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”. Uchwała Nr 211/2016 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Ad. 6 Współpraca z powiatem Bohoduchiw na Ukrainie – program wizyty.  

Zabierając głos  w tym punkcie  Pan Sekretarz Sławomir Stefaniak przedstawił 

program wizyty delegacji ukraińskiej na terenie powiatu rawskiego.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją. 

 

Ad. 7 Przedstawienie wniosku dotyczącego remontu dachu i budynku 

mieszkalnego w Głuchowie. 



Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rawie Mazowieckiej 

zwróciło się z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie remontu dachu na 

budynku mieszkalnym i komórkach w miejscowości Głuchów przy ul. 

Kolejowej 4 w związku z występującymi przeciekami i zalaniami.                              

Według kosztorysu inwestorskiego koszt remontu komórek wyniósłby 

14.145,39 zł. , natomiast naprawa kominów i dachu budynku mieszkalnym 

wyniesie 4.169,47 zł.  

 Zarząd Powiatu zdecydował , iż w  związku z brakiem środków finansowych 

zabezpieczonych w budżecie powiatu remont komórek nie jest możliwy do 

wykonania w roku bieżącym.  Natomiast co do kwestii naprawy kominów i 

dachu budynku mieszkalnego, Zarząd zdecydował aby naprawy dokonało 

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w ramach czynszów 

lokatorów.  

 

Ad. 8 Zatwierdzenie postępowania w sprawie wyłonienia geodety na 

wznowienie znaków granicznych na działce nr 239/11 w miejscowości Rylsk.  

Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami poinformował, iż w wyniku przeprowadzonego 

postępowania dotyczącego rozeznania rynkowego poprzez zapytanie ofertowe 

na wykonanie usługi geodezyjnej, polegającej na wznowieniu punktów 

załamania granic działki nr 239/11 w obrębie Rylsk Gm. Regnów w związku z 

koniecznością przeprowadzenia oględzin w/w nieruchomości , niezbędnych do 

toczącego się przed Wojewodą Łódzkim postępowaniem komercjalizacyjnym 

PKP S A. Wpłynęła 1 oferta Firmy GEOPOMIAR  Krzysztof Dudek i Michał 

Paczkowski S.C Usługi Geodezyjne z siedzibą 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. 

Mickiewicza 4/4A   w  cenie ofertowej brutto 861,00 zł. za wykonie usługi i 

terminem wykonania do dnia 20 października 2016 roku.   

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania. 

                                                   

Ad. 9 Sprawy różne 

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 13.09.2016 

roku godz. 14
00

.  

 

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 14
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  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


