P R O T O K Ó Ł NR 46/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 25 października 2011 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 CharąŜka – Przewodnicząca
Rady, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz
Powiatu, BoŜena Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Stefan
Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej,
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 do zatwierdzenia
projektu pn. „ Komputer - recepta na wykluczenie”.
4. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w
szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawski w roku
szkolnym 2010/2011.
5. Przedstawienie wniosku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej
Rawskiej o objęcie patronatem i ufundowanie nagród w I Powiatowym
Konkursie Języka Niemieckiego.
6. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Krainy Rawki w sprawie
umieszczenia tablicy informacyjnej na działce powiatowej przy ul.
Krakowskiej w Rawie Mazowieckiej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu
Rawskiego na 2011 rok.
9. Przedstawienie wniosków organizacji pozarządowych o przyjęcie zadań
do planu współpracy na 2012 rok.
10. WyraŜenie zgody na wykorzystanie herbu powiatu rawskiego przez
Wojskową Komendę Uzupełnień w Skierniewicach.
11. Sprawy róŜne.
12. 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 do zatwierdzenia
projektu pn. „ Komputer - recepta na wykluczenie”.

Pani BoŜena Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie
Mazowieckiej przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu
„Komputer – recepta na wykluczenie” w ramach Działania 7.3 realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia
pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie jego
realizacji.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 92/2011, która stanowi
załącznik nr 2 do protokołu.
Jednocześnie udzielono pełnomocnictwa Pani BoŜenie Woźniak, a w razie jej
nieobecności Pani Dorocie Zdziechowskiej do reprezentowania Powiatu
Rawskiego przy realizacji projektu. Pełnomocnictwo udzielone zostało równieŜ
Pani Ewie Aleksandrowicz, a w razie jej nieobecności Pani Małgorzacie
Jastrzębskiej.
Ad. 4 Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w
szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawski w roku szkolnym
2010/2011.
W tym punkcie porządku obrad nastąpiło rozdanie materiałów dotyczących
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Rawski w roku szkolnym 2010/2011.Dyskusja nad
w/w materiałem, oraz przyjęcie go nastąpi na kolejnym posiedzeniu zarządu.
Ad. 5 Przedstawienie wniosku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej
Rawskiej o objęcie patronatem i ufundowanie nagród w I Powiatowym
Konkursie Języka Niemieckiego.
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił
wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej o ufundowanie
nagród i objęcie patronatem Starost Rawskiego I Powiatowego Konkursu Języka
Niemieckiego.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek fundując nagrody ksiąŜkowe.
Natomiast Pan Starosta Matysiak wyraził zgodę na objęcie patronatem
Konkursu.
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Krainy Rawki w sprawie
umieszczenia tablicy informacyjnej na działce powiatowej przy ul. Krakowskiej
w Rawie Mazowieckiej.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zwróciła się z
wnioskiem o nieodpłatne zamontowanie tablicy informacyjnej na działce
powiatowej nr 6/7, obręb ewidencyjny nr 5 przy ul. Krakowskiej w Rawie
Mazowieckiej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne zamontowanie tablicy
informacyjnej.
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu.
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt
uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu.
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Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 93/2011 w sprawie zmian w budŜecie 2011
roku. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 8 Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu
Rawskiego na 2011 rok.
Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu
Powiatu Rawskiego na 2011 rok. Uchwały nr 94/2011 i 95/2011 stanowią
załączniki nr 4 i 5 do protokołu.
Ad. 9 Przedstawienie wniosków organizacji pozarządowych o przyjęcie zadań
do planu współpracy na 2012 rok.
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił wnioski organizacji
pozarządowych o przyjęcie zadań do „Rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i
o wolontariacie na rok 2012”.
Ad. 10 WyraŜenie zgody na wykorzystanie herbu powiatu rawskiego przez
Wojskową Komendę Uzupełnień w Skierniewicach.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach zwróciła się z prośbą o
wyraŜenie zgody na wykorzystanie wizerunku Herbu Powiatu Rawskiego na
materiałach promocyjnych dotyczących profesjonalizmu armii, słuŜby
przygotowawczej oraz zawodowej.
Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do przedstawionej powyŜej
prośby.
Ad. 11 Sprawy róŜne.
W sprawach róŜnych została poruszona dyskusja dotycząca realizacji budowy
basenu oraz lodowiska w Rawie Mazowieckiej. RównieŜ w sprawach róŜnych
ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 31.10.2011 r. na godzinę
1300.
Ad. 12 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1430 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 (-)

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