
P R O T O K Ó Ł NR 80/2012 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 10 lipca 2012 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, Stefan Goryczka – Dyrektor 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Andrzej Latek – 
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Halina Bartkowicz – BłaŜejewska – 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

     3. Informacja w sprawie stanu zagospodarowania nieruchomościami 
będącymi  własnością powiatu.  

     4. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia 
zgody na wniesienie majątku do spółki powstałej z przekształcenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 

     5. Przedstawienie wniosku o wyraŜenie zgody na obniŜenie czynszu za 
wynajem stołówki w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej na okres wakacji.  

     6. Informacja o uczestnictwie powiatu rawskiego w 2012 roku w programie 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.                         
” Program wyrównywania róŜnic między regionami II”. 

     7. Informacja o realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie 
rawskim w 2012 roku”. 

     8. Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowej Rady Działalności PoŜytku 
Publicznego w Rawie Mazowieckiej. 

     9.  Sprawy róŜne. 
    10. 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  Informacja w sprawie stanu zagospodarowania nieruchomościami 
będącymi własnością powiatu.  
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W tym punkcie Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami przedłoŜył Członkom Zarządu pisemną 
informację o stanie zagospodarowania nieruchomościami będącymi własnością 
powiatu.  
Zarząd Powiatu na posiedzeniach Zarządu będzie na bieŜąco analizował stan 
zagospodarowania mieniem powiatu. Informacja o stanie zagospodarowania 
mienia stanowiącego własność powiatu rawskiego stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu. 
 
Ad. 4  Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia 
zgody na wniesienie majątku do spółki powstałej z przekształcenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił i 
omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia zgody na 
wniesienie majątku do spółki powstałej z przekształcenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 5 Przedstawienie wniosku o wyraŜenie zgody na obniŜenie czynszu za 
wynajem stołówki w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej na okres wakacji.  
Pani Jolanta Kaźmierczak zwróciła się z wnioskiem o wyraŜenie zgody na 
obniŜenie o 30% czynszu za wynajem stołówki w Zespole Szkół Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej na okres wakacji. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na obniŜenie czynszu po warunkiem, Ŝe nie 
istnieją przeszkody prawne.  
 
Ad. 6 Informacja o uczestnictwie powiatu rawskiego w 2012 roku w programie 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.” Program 
wyrównywania róŜnic między regionami II”. 
Pani Halina Bartkowicz – BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie poinformowała, iŜ  Powiat Rawski  w 2012 roku   uczestniczy 
w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   
pn. ”Program wyrównywania róŜnic między regionami II”. W ramach tego 
programu moŜna  ubiegać się  o dofinansowanie ze środków PFRON  w 
następujących  obszarach: 

1. obszar A – na wyposaŜenie obiektów słuŜących rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w  sprzęt rehabilitacyjny, 

2. obszar B – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej 
i placówkach edukacyjnych  w zakresie umoŜliwienia osobom 
niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, 

3. obszar C –  na tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych 
4. obszar D – na likwidację barier transportowych , 
5. obszar E –  na dofinansowanie wymaganego  wkładu własnego 

w projektach  dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób 
niepełnosprawnych realizowanych w ramach  Programów 
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Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich.                     
Maksymalny poziom dofinansowania kaŜdego projektu: 

• w ramach obszaru A, B i C i D  nie moŜe przekroczyć 40 % kosztów 
realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach 
programu, 

• w przypadku obszaru E wartość wymaganego wkładu własnego, 
lecz nie więcej niŜ 15% całkowitych kosztów  realizacji projektu wskazanych 
w umowie zawartej w ramach Programu operacyjnego.                                              
Wnioski w ramach obszaru B,C i D   naleŜy składać  w terminie do dnia 18 lipca 
2012r. Natomiast wnioski w ramach obszaru E w terminie do 15 października 
2012r.                                                                                                                        
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  

Ad. 7 Informacja o realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim w 
2012 roku”. 
Pani Dyrektor Bartkowicz- BłaŜejewska poinformowała, iŜ w bieŜącym roku, 
podobnie jak w latach poprzednich, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Rawie Mazowieckiej realizuje projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji w powiecie rawskim”, współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt 
realizowany jest w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Poddziałanie 7.1.2  „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez powiatowe centra pomocy rodzinie”. Głównym jego celem jest rozwój 
aktywnej integracji wśród 27 osób, klientów PCPR w Rawie Mazowieckiej oraz 
pracy socjalnej w okresie od 01.01.2012r. - 31.12.2012r 
Adresatami projektu są następujące grupy osób: 

• kobiety po mastektomii i kwadrantektomii – 20 kobiet 
• usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych oraz młodzieŜ 

znajdująca się w rodzinach zastępczych – 7 osób                                          
W trakcie realizacji projektu poszczególne grupy beneficjentów otrzymają 
róŜnego rodzaju wsparcie:  
1. kobiety po mastektomii: 

• poradnictwo specjalistyczne w zakresie stylizacji własnego wizerunku              
- spotkania z  makijaŜystą, 

• grupowy trening kompetencji  społecznych 
• indywidualna terapię psychologiczną, 
• turnus rehabilitacyjny, 
• spotkania z rehabilitantem i lekarzem onkologiem, 
• 3 wyjazdy do teatru, 
• Wycieczka turystyczno-integracyjna 

2. usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych oraz młodzieŜ 
znajdująca się w rodzinach zastępczych: 

• kursy: prawa jazdy kat B ,prawa jazdy kat. C, operatora wózków 
jezdniowych, wizaŜu, stylizacji paznokci, 

• grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych, 
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• indywidualne doradztwo zawodowe, 
• karnety do kina 
• sfinansowanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 1 

osoba, 
• pokrycie kosztów czesnego – 1 osoba 

Udział we wszystkich zajęciach jest dla uczestników projektu bezpłatny. 
Wartość projektu wynosi 345.850,29 zł., w tym dofinansowanie ze środków UE 
wynosi 309.536,01 zł.    
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją. 
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowej Rady Działalności PoŜytku 
Publicznego w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Rady 
Działalności PoŜytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej. Uchwała Nr 
171/2012 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Ad. 9 Sprawy róŜne. 
Zabierając głos w sprawach róŜnych Starosta Matysiak poinformował, iŜ w dniu 
8.07.br. w Konopnicy odbył się finał Pucharu Starosty rawskiego w piłce 
noŜnej, zwycięską druŜyną która otrzymała puchar Starosty była druŜyna 
„Sobolu” z Konopnicy.  RównieŜ w sprawach róŜnych ustalono kolejny termin 
posiedzenia Zarządu na dzień 17.07.2012 r. na godzinę 900.  
 
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 1430 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 /-/  ............................................. 
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