
P R O T O K Ó Ł NR 164/2010 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 4 marca 2010 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Jadwiga Majchrzak – 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Urszula Przerwa – Dyrektor 
Wydziału Zdrowia i 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 uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agacie  

Malik do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia 
wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie 
Popłońskiej do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia 
wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu.  

5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i   
Ustawicznej z prośbą o wyraŜenie zgody na wprowadzenie do oferty 
edukacyjnej na rok szkolny 2010/2011 nowych dwóch zawodów: technik 
hotelarstwa i technik informatyk. 

     6.  Analiza współpracy w zakresie działań promocji powiatu rawskiego przez      
kluby sportowe. 

7.  Informacja o osiągnięciach zespołu „ Dzieciaki z Boguszyc”. 
8. Przedstawienie oferty współpracy z firmą „ Nowy Szpital ”.  
9. Podjęcie uchwały do wykonywania czynności zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy 
zamawiającym jest powiat rawski. 

10.Wniosek w sprawie umieszczenia kabla energetycznego na działce 
1328/20 przy ul. Krakowskiej w Rawie Mazowieckiej.  

11.Wniosek w sprawie przebudowy przyłącza gazowego na działce nr 307/9  
( Szpital).  

     12. Sprawy róŜne. 
13. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 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 równieŜ 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agacie 
Malik do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie oraz realizację projektu.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę udzielającą pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pani Agacie Malik do reprezentowania 
Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o dofinansowanie oraz 
realizacji projektu „Mądry terapeuta, doradca, nauczyciel dla dziecka i jego 
rodziny – studia podyplomowe, kursy, szkolenia, praktyki dla nauczycieli i 
pracowników oświaty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Uchwała Nr 239/2010 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie 
Popłońskiej do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia 
wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę udzielającą pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej Pani Jolancie 
Popłońskiej do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia 
wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu „Praktyka zagraniczna 
szansą na rozwój hotelarstwa”, Program Leonardo Da Vinci, Akcja Mobilność.  
Uchwała Nr 240/2010 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Ad. 5 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej z prośbą o wyraŜenie zgody na wprowadzenie do oferty 
edukacyjnej na rok szkolny 2010/2011 nowych dwóch zawodów: technik 
hotelarstwa i technik informatyk. 
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej o wyraŜenie zgody na wprowadzenie do 
oferty edukacyjnej na rok szkolny 2010/2011 nowych zawodów technika 
hotelarstwa i technika informatyki.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do oferty edukacyjnej na rok 
2010/2011 dwóch nowych proponowanych zawodów.  
 
Ad. 6 Analiza działalności klubów sportowych w zakresie współpracy w  
promocji Powiatu.  
Zarząd Powiatu podjął decyzję, iŜ w ramach promocji Powiatu rawskiego 
przekaŜe dla dwóch klubów sportowych tj. Ludowego Klubu Sportowego           
„ Iskra Dobropasz” w Babsku, oraz Gminno-Ludowego Klubu Sportowego w 
Wołuczy komplety stroi sportowych z logo powiatu rawskiego za ogólną kwotę 
2800 złotych.  
 
Ad. 7 Informacja o osiągnięciach zespołu „ Dzieciaki z Boguszyc”. 



Pani Dyrektor Majchrzak poinformowała, iŜ Zespół „Dzieciaki z Boguszyc” 
występują na waŜnych uroczystościach powiatowych, ponadto reprezentują 
powiat rawski na festiwalach i imprezach kulturalnych w kraju.  
W związku z licznymi osiągnięciami Zarząd Powiatu zdecydował o przekazaniu 
Zespołowi nagrody w postaci 9 par butów oraz niezbędnych elementów stroju 
ludowego za kwotę 2700 złotych.  
 
Ad. 8 Przedstawienie oferty współpracy z firmą „ Nowy Szpital ”.  
Pani Dyrektor Urszula Przerwa przedstawiła ofertę współpracy z  firmą „Nowy 
Szpital” w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu 
Rawskiego. Oferta stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały do wykonywania czynności zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którym zamawiającym jest 
powiat rawski. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie upowaŜnienia do wykonywania 
czynności Kierownika Zamawiającego w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego, w którym Zamawiającym jest Powiat Rawski.  
Uchwała Nr 241/2010 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Ad. 10 Wniosek w sprawie umieszczenia kabla energetycznego na działce 
1328/20 przy ul. Krakowskiej w Rawie Mazowieckiej.  
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił wniosek firmy Centrum Usług Pralniczych Eko 
Ekspres Sp. z o.o., sp.k. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej. Firma zwróciła się 
wnioskiem o wyraŜenie zgody na połoŜenie przyłącza energetycznego 
kablowego na działce 1328/20 przy ul. Krakowskiej w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyŜszą propozycję. Dysponowanie gruntem 
wyraŜone zostanie w formie słuŜebności gruntowej, za którą jednorazowe 
wynagrodzenie ustalone zostało w wysokości 5.000 zł.     
 
Ad. 11 Wniosek w sprawie przebudowy przyłącza gazowego na działce nr 307/9 
(Szpital).  
Biuro projektowo-budowlane NORMA s.c. z śyrardowa zwróciło się  z 
wnioskiem o wyraŜenie zgody na nieodpłatne i we własnym zakresie 
przebudowanie przyłącza gazowego znajdującego się na działce 307/9, która jest 
w uŜytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 14.  
Zarząd Powiatu upowaŜnił Panią Annę Idzikowską – Dyrektora SP ZOZ w 
Rawie Mazowieckiej do podpisania protokołu  uzgodnień lokalizacji szafki 
gazowej z zaworem głównym przyłącza gazowego. Inwestorem 
przedmiotowego przyłącza winna być Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z 
o.o. w Warszawie, Oddział Gazownia Łódzka w Łodzi ul. Uniwersytecka 2/4.  
 
Ad. 12 Sprawy róŜne. 



Ponadto w sprawach róŜnych Zarząd Powiatu przyjął informację z wykonania 
budŜetu powiatu za 2009 rok.  
RównieŜ w sprawach roŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na 
dzień 17.03.2010 r. na godzinę 1000  . 
 
Ad. 13 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta – 
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 (-) ............................................. 
 
Wacław Adamczyk  Członek Zarządu (-)         ............................................. 
 
Krzysztof Janeczek  Członek Zarządu (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


