
P R O T O K Ó Ł NR 194/2010 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 26 października 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, Małgorzata Killman – 
Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu, Jadwiga Majchrzak – 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Leszek Przybył – Dyrektor 
Wydziału Architektury i Budownictwa, Piotr Irla – Dyrektor Wydziału 
Rozwoju, Promocji i Informacji.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za 

poprzedni rok szkolny zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty.   
4. WyraŜenie zgody na budowę pomnika i tablicy reklamowej na działce nr    

262 w Rawie Mazowieckiej.  
          5. Propozycja Burmistrza Rawy Mazowieckiej dotycząca zmiany w 

finansowaniu budowy krytej pływalni wraz z lodowiskiem.  
          6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
          7.  Wniosek Stowarzyszenia „Nasze Dzieci” w sprawie realizacji zadania 

publicznego: Wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieŜy rodzin 
wielodzietnych oraz integracja członków rodzin poprzez róŜnorodne 
formy współpracy wspólnego spędzania czasu wolnego. 

           8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
współpracy z organizacjami poŜytku publicznego.  

           9.  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacja 
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje tych zadań w 2010 
roku.  

           10. Sprawy róŜne. 
 11. 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. 
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Ad. 3 Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za 
poprzedni rok szkolny zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty.   
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
przedstawiła i omówiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych  za 
poprzedni rok szkolny zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty.  
Zarząd Powiatu przyjął powyŜszą informację, która stanowić będzie materiał na 
XLVI Sesję Rady Powiatu Rawskiego.  
 
Ad. 4  WyraŜenie zgody na budowę pomnika i tablicy reklamowej na działce nr    
262 w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z 
prośbą o wyraŜenie zgody na postawienie rzeźby drewnianej św. Floriana przed 
remizą straŜacką na działce nr 262 połoŜonej przy Placu Wolności 4.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na postawienie rzeźby.  
Natomiast na postawienie tablicy reklamowej na działce nr 262 Zarząd nie 
wyraził zgody.  
 
 Ad. 5 Propozycja Burmistrza Rawy Mazowieckiej dotycząca zmiany w 
finansowaniu budowy krytej pływalni wraz z lodowiskiem.  
Zarząd Powiatu stwierdził, iŜ w bieŜącym roku nie ma moŜliwości zmiany 
warunków płatności za zrealizowany etap budowy krytej pływalni wraz ze 
sztucznym lodowiskiem.  
 

     Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
     Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt 

uchwały w sprawie zmian w budŜecie 2010 roku.  
     Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 293/2010 w sprawie zmian w 

budŜecie 2010 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
     Ad. 7   Wniosek Stowarzyszenia „Nasze Dzieci” w sprawie realizacji zadania 

publicznego: Wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieŜy rodzin 
wielodzietnych oraz integracja członków rodzin poprzez róŜnorodne formy 
współpracy wspólnego spędzania czasu wolnego. 

     Zarząd Powiatu wniosek Stowarzyszenia „ Nasze Dzieci” rozpatrzył negatywnie 
w związku z brakiem środków finansowych.  

 
     Ad. 8 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

współpracy z organizacjami poŜytku publicznego.  
     Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił i omówił  projekt 

uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie współpracy z organizacjami 
poŜytku publicznego.  

     Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
     Ponadto w tym samym punkcie Zarząd wyraził zgodę na zakup koncentratora 

tlenu za kwotę 2500 zł. dla Stowarzyszenia Hospicjum w Rawie Mazowieckiej.  
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     Ad. 9 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacja zawodową i 
społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych 
otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na realizacje tych zadań w 2010 roku.  

     Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w powyŜszej sprawie.  
 
     Ad. 10 Sprawy róŜne. 
     W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień  

3.11.2010 r. na godzinę 1000.  
 

Ad. 11 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta – 
Józef Matysiak dokonał o godzinie 1430 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 (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 


