
P R O T O K Ó Ł NR 111/2013 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 19 lutego 2013 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 Charążka – Przewodnicząca 
Rady, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu,  Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Piotr Irla -  
Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa, Wiesław Miksa – 
Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Małgorzata 
Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Halina Bartkowicz -Błażejewska, 
Bożena Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

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

     3. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie rawskim za 2012 rok. 
     4. Zatwierdzenie wyników przetargów nieograniczonych. 
     5. Informacja dotycząca realizacji programu pn. ”Program wyrównywania 

różnic między regionami II” w 2013. 
     6. Podjęcie Uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu 

” Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”.  
     7.  Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnych kwot 
dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane w 2013 roku. 

     8.  Podjęcie Uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia obowiązków 
dyrektora Publicznego Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej.  

     9. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej, 
ul. Kościuszki 2. 

    10. Przedstawienie propozycji wysokości dodatków motywacyjnych dla 
dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres marzec 2013 do 
sierpnia 2013 roku. 

     11.Udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi w 
zakresie dochodzenia należności.  
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     12.  Rozpatrzenie wniosków o wsparcie finansowe działalności : MOK w 
Skierniewicach, „Sochowej Zagrody” Pana Zdzisława Sochy w 
Sierzchowach.  

     13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 
placówki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie 
Mazowieckiej.  

     14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora placówki 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.  

     15. Rozpatrzenie wniosku Krzysztofa Bakalarskiego o wyrażenie zgody na 
wycinkę drzew na działce nr 307/12, obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka.  

     16. Przedstawienie operatu szacunkowego ustalającego wynagrodzenie z 
tytułu ustanowienia służebności przesyłu w związku z przeprowadzeniem 
linii energetycznej kablowej w gruncie działki nr 307/9 obręb 4 miasta 
Rawa Mazowiecka. Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności 
przesyłu na ww. działkach na rzecz przedsiębiorcy PGE Dystrybucja.  

     17. Podjęcie uchwały w sprawie członków komisji przyjmujących mienie 
stanowiące zespół nieruchomości gruntowych wraz z budynkami 
wchodzących w skład kolei wąskotorowej. 

    18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania 
Komitetu Sterującego  „STAROSTWO RAWSKIE – PRZYJAZNE 
OBYWATELOM, NOWOCZESNE I SKUTECZNE”.  

   19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2013 rok.  

    20.  Sprawy różne. 
    21. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 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 również 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie rawskim za 2012 rok. 
Materiał w tym zakresie przedstawiła Pani Bożena Woźniak – Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożoną informacją, która będzie stanowić 
materiał na Sesje Rady Powiatu. Informacja o sytuacji na rynku pracy w 
Powiecie Rawskim w 2012 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 4 Zatwierdzenie wyników przetargów nieograniczonych. 
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Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła 
wyniki  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 
a). dostawę mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno.   
Wpłynęło 5 ofert. Wybrano ofertę Nr 3 ReDrog Spółka Cywilna Bożena 
Krzyżak i Wojciech Krzyżak 32-862 Porąbka Iwkowska 32, w cenie ofertowej 
94 095,00 zł brutto za wykonanie dostawy objętej zamówieniem. Oferta 
uzyskała najwyższa ilość punktów, jest najkorzystniejsza oraz spełnia warunki i 
wymagania zawarte w SIWZ.   
b). dostawę emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych dróg powiatowych. 
Wpłynęło 5 ofert. Wybrano ofertę Nr 2 BITUNOVA Sp.z o. o. , 01-919 
Warszawa ul. Wólczańska  237, Biuro Bierawa ul. Gliwicka 9, w cenie 
ofertowej 154 291.20 zł. brutto za wykonanie dostawy objętej zamówieniem. 
Oferta uzyskała najwyższa ilość punktów, jest najkorzystniejsza oraz spełnia 
warunki i wymagania zawarte w SIWZ.   
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki powyższych zamówień. 
Starosta Matysiak polecił Wydziałowi Infrastruktury przygotowanie wniosku o 
przyznanie dotacji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących 
z tytułu wyłączania z  produkcji  gruntów rolnych  na zadanie pn. ,, Remont 
drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)- Cielądz – Regnów - Lesiew  na  
odc.Cielądz – Regnów  od km 10+160 do km 12+760 – I etap”. 
 
Ad. 5 Informacja dotycząca realizacji programu pn. ”Program wyrównywania 
różnic między regionami II” w 2013. 
Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie poinformowała, iż  Powiat Rawski  w 2013 roku   uczestniczy 
w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   
pn. ”Program wyrównywania różnic między regionami II”. W ramach tego 
programu można  ubiegać się  o dofinansowanie ze środków PFRON w 
następujących  obszarach: 

1. obszar A – na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych  w  sprzęt rehabilitacyjny, 

2. obszar B – na likwidację barier  w  zakładach opieki zdrowotnej, 
urzędach lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia 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.  

Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu 
dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć: 
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• w przypadku obszaru A, B i C-  40 % kosztów realizacji projektu 
kwalifikujących się  do objęcia pomocą w ramach programu, 

• w przypadku obszaru D -  60 % kosztów realizacji projektu 
kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, 

• w przypadku obszaru E -wartość wymaganego wkładu własnego, lecz nie 
więcej niż 15% całkowitych kosztów  realizacji projektu wskazanych w 
umowie dofinansowania .  

Wnioski w ramach obszaru B,C i D należy składać w terminie do dnia 29 
marca 2013 r. Wnioski w ramach obszaru E realizuje terenowy Oddział 
PFRON. Wnioski w ramach obszaru A  realizuje Samorząd Wojewódzki. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  

Ad. 6 Podjęcie Uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu 
” Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
projektu” Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” 
w ramach Poddziałania 7.1.2 w ramach Priorytetu VII Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania 
Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisanie 
umowy, realizacji projektu. Uchwała Nr 236/2013 stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu.  
 
Ad. 7 Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnych kwot 
dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane w 2013 roku. 
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 2013 w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. Uchwała Nr 241/2013 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 8 Podjęcie Uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia obowiązków 
dyrektora Publicznego Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 240/2013 w sprawie powierzenia Panu 
Arkadiuszowi Woszczykowi nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2013 roku 
pełnienie obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 20. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu.  
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Ad. 9 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej, ul. 
Kościuszki 2.  
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił projekt 
Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie utworzenia Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 2.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały. 
 
Ad. 10 Przedstawienie propozycji wysokości dodatków motywacyjnych dla 
dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres marzec 2013 do sierpnia 
2013 roku. 
Zarząd Powiatu zaproponował, aby wysokość dodatków motywacyjnych dla 
dyrektorów szkół i placówek oświatowych wynosiła tak jak w ubiegłym roku 
czyli 20 % wynagrodzenia zasadniczego i została zaakceptowana na okres 6 
miesięcy tj. od dnia 1.03.br. do dnia 31.08.br.  
 
Ad. 11 Udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej do reprezentowania Powiatu Rawskiego 
w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi w zakresie 
dochodzenia należności.  
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Jolancie Popłońskiej – 
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 
Grudnia 9, w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi w 
zakresie dochodzenia należności z tytułu najmu lokali w budynku internatu 
szkoły przy ul. 15 Grudnia 9 w Białej Rawskiej wchodzącego w skład 
powiatowego zasobu nieruchomości.  
 
Ad. 12 Rozpatrzenie wniosków o wsparcie finansowe działalności : MOK w 
Skierniewicach, „Sochowej Zagrody” Pana Zdzisława Sochy w Sierzchowach.  
Miejski Ośrodek Kultury w Skierniewicach zwrócił się z prośbą o włączenie się 
do 17 edycji imprez o charakterze edukacyjno – ekologicznym z okazji Dnia 
Ziemi, której finał jest przewidziany w połowie maja tego roku pod hasłami 
związanymi z odpadami i recyklingiem śmieci, oraz o wsparcie finansowe w 
wysokości 1000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów z terenu powiatu 
rawskiego.  Impreza obejmuje swoim zasięgiem 3 powiaty i wszystkie poziomy 
szkół.  
Zarząd Powiatu zdecydował, że jeśli będą laureaci z terenu powiatu rawskiego 
to wtedy zostaną przekazane nagrody książkowe w kwocie do 500 zł.  
Pan Zdzisław Socha zamieszkały Sierzchowy 62, gm. Cielądz zwrócił się z 
wnioskiem o wsparcie finansowe w wysokości 2000 zł. na bieżące finansowanie 
rozwoju ”Sochowej Zagrody” zajmującej się gromadzeniem i renowacją staroci 
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tj. ubiorów i wyrobów ludowych, narzędzi rolniczych, starych zdjęć, mebli i 
innych rzeczy związanych z tradycją naszych przodków. 
W związku z tym, iż powiat rawski nie ma możliwości wesprzeć finansowo 
powyższego wniosku, zdecydował o przekazaniu go do rozpatrzenia 
Samorządowemu Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej, oraz Lokalnej 
Grupie Działania „Krainy Rawki”.  
 
Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 
placówki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 
placówki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. 
Uchwała Nr 234/2013 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora 
placówki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 242/2013 w sprawie powierzenia Pani 
Agacie Malik stanowiska dyrektora placówki Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej na okres 4,5 roku szkolnego tj. od dnia 1 
marca 2013 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 7 
do protokołu.  
 
Ad. 15 Rozpatrzenie wniosku Krzysztofa Bakalarskiego o wyrażenie zgody na 
wycinkę drzew na działce nr 307/12, obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka.  
Pan Krzysztof Bakalarski zam. Rawa Mazowiecka ,ul. Piaskowa 4 zwrócił się z 
wnioskiem o wycięcie 2 szt. topoli rosnących na działce 307/12 przy ul. 
Targowej w Rawie Mazowieckiej, której jest właścicielem w 1/9 części.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie 2 szt. drzew gatunku topola, oraz  
zrzeka się udziału w korzyściach wycinki drzew. Natomiast zdecydował, iż 
koszty wycinki drzew ponosi właściciel działki. Ponadto Zarząd postanowił, iż 
w sytuacji kolejnych wniosków w powyższej sprawie będzie wyrażał zgodę na 
podobnych zasadach. Kolejno Zarząd Powiatu wycofał się z decyzji podjętej na 
posiedzeniu w dniu 15 stycznia br. zobowiązującej Dyrektora Wydziału 
Środowiska, Architektury i Budownictwa do zlecenia wycinki pozostałych 
drzew na tej działce.  
 
Ad. 16 Przedstawienie operatu szacunkowego ustalającego wynagrodzenie z 
tytułu ustanowienia służebności przesyłu w związku z przeprowadzeniem linii 
energetycznej kablowej w gruncie działki nr 307/9 obręb 4 miasta Rawa 
Mazowiecka. Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na ww. 
działkach na rzecz przedsiębiorcy PGE Dystrybucja.  
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Pan Wiesław Miksa - Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował, iż został wykonany operat szacunkowy z 
którego wynika iż, wartość służebności przesyłu linii energetycznej kablowej 
niskiego napięcia w gruncie działki 307/9, obejmującej pas gruntu o szerokości 
1 m2 i długości 207 m2 została wyceniona łącznie na kwotę  22.715,40 zł. brutto 
(w skład tej kwoty wchodzi 23% VAT + 600 zł. brutto tj. koszt wykonania 
operatu szacunkowego ).  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na obciążenie nieruchomości o numerze 307/9 
służebnością przesyłu w wysokości 22.715,40 zł. brutto (jednorazowe 
wynagrodzenie) na rzecz przedsiębiorcy Polskiej Grupy Energetycznej 
Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 12A.  
Ponadto podjął w tej kwestii stosowną Uchwałę Nr 235/2013, która stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu.   
 
Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie członków komisji przyjmujących mienie 
stanowiące zespół nieruchomości gruntowych wraz z budynkami wchodzących 
w skład kolei wąskotorowej. 
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały w 
sprawie powołania członków komisji przyjmującej mienie stanowiące zespół 
nieruchomości gruntowych wraz z budynkami, budowlami i infrastrukturą 
techniczną wchodzącą w skład Rogowskiej Kolei Dojazdowej. 
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 239/2013 w powyższej kwestii, która 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania 
Komitetu Sterującego „STAROSTWO RAWSKIE – PRZYJAZNE 
OBYWATELOM, NOWOCZESNE I SKUTECZNE”.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 65/2011 Zarządu 
Powiatu Rawskiego z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komitetu 
Sterującego projektu „STAROSTWO RAWSKIE – PRZYJAZNE 
OBYWATELOM, NOWOCZESNE I SKUTECZNE”. Uchwała Nr 238/2013 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
 
Ad. 19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2013 rok.  
Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w powyższej 
kwestii . 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 237/2013, która stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu.  
 
Ad. 20 Sprawy różne. 
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Zabierając głos w sprawach różnych Radny Kobierski poruszył kwestie 
dotycząca uruchomienia zespołu ratownictwa medycznego typu podstawowego 
w Rawie Mazowieckiej, oraz interwencję w tej sprawie. 
Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 
26.02.2013 roku.  na godz. 1500. 
  
Ad. 21 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1715 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  ............................................. 

 
 
 
 


