
P R O T O K Ó Ł NR 61/2012 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 16 lutego 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,  Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej,  
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Rawski –Marian Krzyczkowski.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

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

     3.  Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia  Liceum 
Profilowanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej.  

     4.  Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia Liceum 
Profilowanego z Zespołu Szkół  Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej.  

     5.  Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia Liceum 
Profilowanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.  

     6. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowania jest przyznawane w roku 2012 w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski.  

      7. Sprawy róŜne. 
      8. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 dokonał 
Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski, 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 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia  Liceum 
Profilowanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta 
w Rawie Mazowieckiej. 
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił  
projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
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Ad. 4  Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia Liceum 
Profilowanego z Zespołu Szkół  Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej. 
W tym punkcie Dyrektor Latek równieŜ przedstawił projekt uchwały Rady 
Powiatu w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 5   Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia 
Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.  
Realizując przyjęty porządek obrad Pan Andrzej Latek przedstawił i omówił 
projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 

Ad. 6 Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowania jest przyznawane w roku 2012 w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowania jest przyznawane w roku 2012 w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. Uchwała Nr 129/2012 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 7 Sprawy róŜne. 
Zabierając głos w sprawach róŜnych Dyrektor Latek poinformował, iŜ 
darczyńca wycofał się z przekazania kwoty 10 000 zł. z przeznaczeniem na 
dofinansowanie remontu łazienki w budynku powiatu przy ul. Niepodległości 8 
w Rawie Mazowieckiej. W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd Powiatu 
postanowił odstąpić od realizacji tego przedsięwzięcia. Następnie Pan Dyrektor 
poinformował, iŜ w związku z zamiarem przygotowania i złoŜenia przez 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej wniosku o dofinansowanie w 
formie poŜyczki i dotacji zadania pt. ”Kompleksowa termomodernizacja 
budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej”, poprosiliśmy WFOŚiGW w Łodzi o  interpretację zapisu 
zawartego w pkt. 7 ppkt. 2 Programu Priorytetowego 5 (źr. Informator 
WFOŚiGW w Łodzi na rok 2012)” „Beneficjent zobowiązany jest do 
utrzymania trwałości zadania przez okres nie krótszy niŜ 5 lat licząc od dnia 
jego zakończenia”. Otrzymaliśmy odpowiedź na nasze zapytanie, którą regulują 
zapisy obowiązującej w roku bieŜącym  „ Instrukcji rozliczania kosztów zadania 
dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Zgodnie z § 8 ust.2 ww. 
Instrukcji: „Środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne stanowią aktywa 
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nabyte, wytworzone lub których wartość została podwyŜszona w ramach 
zadania inwestycyjnego, w wyniku przyznanego dofinansowania przez Fundusz 
i których ustalona jednostkowa wartość początkowa przekracza kwotę 3500 zł., 
nie mogą być zbywane przez Beneficjenta przez okres co najmniej 5 lat od dnia 
ich nabycia. Fundusz, na wniosek JST , moŜe odstąpić od obowiązku 
dochowania powyŜszego, w sytuacji, gdy jednostka ta wystąpi z wnioskiem o 
wyraŜenie zgody na wniesienie aportem  tak nabytych środków trwałych lub 
wartości niematerialnych i prawnych do spółki, która realizuje jej zadnia własne, 
i  w której to ta jednostka posiada nie mniej niŜ 2/3 kapitału zakładowego, a 
spółka złoŜy dodatkowo stosowne oświadczenie, iŜ nie dokona zbycia tak 
nabytych środków do końca pięcioletniego okresu wskazanego powyŜej ”. 
Kolejno Pan Latek poinformował równieŜ, iŜ Zakład Energetyki Cieplnej w 
Rawie Mazowieckiej poinformował, iŜ istnieją moŜliwości techniczne włączenia 
w 2013 roku  budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej do miejskiej sieci 
ciepłowniczej , przy czym wiąŜe się to z budową nowego odcinka takiej sieci o 
średnicy DN 250 i długości ca 1000 m. Szacowany koszt inwestycji ok. 3 mln. 
zł. Czekamy jeszcze na odpowiedź od Polskiego Górnictwa Naftowego i 
Gazownictwa S.A. o ewentualnej moŜliwości przyłączenia szpitala do miejskiej 
sieci gazowej.  
RównieŜ w  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na 
dzień 24.02.2012 r. na godzinę 900  . 
 
Ad. 8 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta 
Rawski – Marian Krzyczkowski  dokonał o godzinie 1400 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 /-/ ............................................. 

 


