
P R O T O K Ó Ł NR 75/2012 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 31 maja 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: Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Małgorzata Killman – 
Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej, Halina Bartkowicz – BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, Stefan Goryczka – Dyrektor 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józefa Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

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

     3. Rozpatrzenie przystąpienia Powiatu Rawskiego do realizacji programu pt. 
”Aktywny samorząd”. 

     4.  Wybór oferty w konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego 
dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie 
rehabilitacji dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych, realizowanego w 
formie wsparcia.  

     5.  Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie.  

     6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

     7. Przedstawienie harmonogramu dyŜurów pracy aptek na miesiące czerwiec 
i lipiec 2012 roku.  

     8. Przedstawienie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Białej Rawskiej o sfinansowanie uczestnictwa uczniów szkoły w Finale 
Krajowym Licealiady (tenis stołowy) w Piątnicy. 

     9. Rozpatrzenie wniosku o wyraŜenie zgody na przebieg sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej na działce 48/1 i 48/2 przy ul. Łowickiej w Rawie 
Mazowieckiej.  

    10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
    11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu 

Powiatu Rawskiego.  
    12.    Sprawy róŜne. 
    13.    Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1200 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
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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   Rozpatrzenie przystąpienia Powiatu Rawskiego do realizacji programu 
pt. ”Aktywny samorząd”.  
Pani Halina Bartkowicz – BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie poinformowała, iŜ Oddział Łódzkiego Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przesłał pismo w którym 
informuje , iŜ w dniu 28 marca 2012 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła 
do realizacji pilotaŜowy program „Aktywny samorząd”, który przewiduje 
powierzenie realizacji programu adresowanego do indywidualnych osób 
niepełnosprawnych – samorządom powiatowym, które przyjmą zaproszenie 
PFRON do współpracy przy realizacji tego programu. Program obejmuje 
następujące obszary wsparcia: 

• pomoc w zakupie i montaŜu oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu, 

• pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz 
z oprogramowaniem, 

• pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, 
• pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich, 
• dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 

programu sprzętu komputerowego i oprogramowania, 
• pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
• pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
• pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 
• pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 

opieki dla osoby zaleŜnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka 
osoby niepełnosprawnej w Ŝłobku lub przedszkolu). 

Zarząd Powiatu wyraził deklaracje przystąpienia do w/w programu, 
zastrzegając do dalszych rozstrzygnięć podpisanie stosownej umowy.   
 
Ad. 4 Wybór oferty w konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego 
dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji 
dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych, realizowanego w formie wsparcia.  
Pani Dyrektor Bartkowicz – BłaŜejewska poinformowała o wynikach otwartego 
konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania 
działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnej realizowanego w formie wsparcia wraz z udziałem dotacji ze 
środków PFRON. Wpłynęła 1 oferta złoŜona przez Stowarzyszenie Rodziców i 
Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” w Rawie Mazowieckiej. 
Wysokość przyznanych środków publicznych to kwota 16.000,00 zł.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki konkursu.  
 
Ad. 5  Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. 
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Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. Uchwała Nr 
156/2012 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.   
 
Ad. 6  Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił i 
omówił projekt uchwały w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej 
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu przyjął zaproponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 7 Przedstawienie harmonogramu dyŜurów pracy aptek na miesiące czerwiec 
i lipiec 2012 roku.  
Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram dyŜurów pracy aptek na miesiące  
czerwiec i lipiec 2012 roku. Harmonogramy stanowią załączniki nr 3 i 4 do 
protokołu.  
 
Ad.8 Przedstawienie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Białej Rawskiej o sfinansowanie uczestnictwa uczniów szkoły w Finale 
Krajowym Licealiady (tenis stołowy) w Piątnicy. 
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej zwróciła się z 
prośbą o sfinansowanie uczestnictwa uczniów szkoły w Finale Krajowym 
Licealiady w tenisie stołowym w Piątnicy.  Koszt imprezy to kwota 440,00 zł.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył powyŜszy wniosek.  
 
Ad. 9 Rozpatrzenie wniosku o wyraŜenie zgody na przebieg sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej na działce 48/1 i 48/2 przy ul. Łowickiej w Rawie 
Mazowieckiej.  
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił wniosek inwestora, którym są Rawskie 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej w którym zwracają  
się z prośbą o wyraŜenie zgody na przebieg sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 
na działce 48/1 i 48/2 przy ul. Łowickiej w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na projektowane przyłącze pod istniejący 
zdrój uliczny przewidziany do przełączenia do projektowanego wodociągu w 
ulicy Łowickiej oraz na przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej 
zlokalizowanych na działce nr 48/2 i 48/1 zaproponowanych na rysunku nr 2 w 
ramach projektu budowlano – wykonawczego „ Budowa wodociągu wraz z 
przyłączami w ulicy Łowickiej I i II – dc. AK-AL. w Rawie Mazowieckiej”. 
Natomiast Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przebieg projektowanej budowy 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączem na działkach nr 48/1 i 
48/2 pod warunkiem: 
- przeniesienia zdroju ulicznego z działki nr 48/2, 
- wykonania przyłącza wodociągowego do działki 48/2, 
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- przebudowania i zmiany kierunku kanalizacji sanitarnej na działce 48/2 i 48/1, 
- zlokalizowania części kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach 
48/1 i 48/2 zgodnie z załączoną mapą. 
 
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt 
uchwały w sprawie zmian w budŜecie 2012 roku.  
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 154/2012, która stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu.  
 
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu 
Powiatu Rawskiego.  
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 155/2012 w sprawie zmiany planów 
finansowych budŜetu Powiatu Rawskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 12 Sprawy róŜne. 
W  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
5.06.2012 r. na godzinę 1600.  
 
Ad. 13 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak  dokonał o godzinie 1330 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  /-/ ............................................. 

 
 
 
 


