
P R O T O K Ó Ł NR 156/2014 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 28 stycznia 2014 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.  
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 zatwierdzenia projektu „ Szkoła dla rynku 

pracy w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w 
Rawie Mazowieckiej”. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 
Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie i 
realizację projektu „Szkoła dla rynku pracy”.   

5. Zatwierdzenie Powiatowego kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na 
rok 2014. 

6. Informacja Gminy Regnów o przystąpieniu do zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. 
     8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i zmiany planów finansowych              

budżetu Powiatu Rawskiego na 2014 rok. 
     9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 337/2013 Zarządu Powiatu 

Rawskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia pełnienia 
obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

     10. Przyjęcie planu pracy Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 
na 2014 rok.  

     11.  Sprawy różne. 
     12. 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  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „ Szkoła dla rynku 
pracy w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej”. 



 2

Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej omówił projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Szkoła dla rynku pracy” w Zespole 
Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w 
Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyższej kwestii. Uchwała Nr 345/2014 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 
Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie i realizację 
projektu „Szkoła dla rynku pracy”.   
Zarząd Powiatu podjął uchwałę udzielającą pełnomocnictwa Panu Radosławowi 
Kaźmierczakowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół -  Centrum Edukacji Zawodowej            
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w  zakresie złożenia 
wniosku o dofinansowanie i realizację projektu „Szkoła dla rynku pracy”. Uchwała 
Nr 344/2014 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.   
Ponadto w/w kwestii Zarząd Powiatu poprosił o szczegółową analizę umowy 
dotycząca realizacji projektu, pod kątem możliwości jej zerwania bez ponoszenia 
kar finansowych w przypadku, gdy nie będzie możliwe wykonanie koniecznego 
remontu pracowni przewidzianych w projekcie.  
 
Ad. 5 Zatwierdzenie Powiatowego kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na 
rok 2014. 
Zarząd Powiatu zatwierdził Powiatowy kalendarz imprez kulturalnych i 
sportowych na rok 2014, który stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
W tym punkcie Pan Starosta Matysiak poinformował o wynagrodzeniach 
nauczycieli otrzymanych  w ramach realizowanych projektów w 2013 roku.  
 
Ad. 6 Informacja Gminy Regnów o przystąpieniu do zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego.  
Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa 
poinformował, iż Wójt Gminy Regnów przedłożył projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Regnów, fragmenty obszarów wsi: Regnów, Nowy 
Regnów, Kazimierzów, Podskarbice Królewskie oraz Rylsk. Zmiana dotyczyłaby  
wprowadzenia zapisów na obszarze wsi Rylsk ( skład i magazynowanie  
recyklingu odpadów gumowych ).Po zreferowaniu zagadnienia, Zarząd Powiatu 
wnioskuje o pozostawienie w dotychczasowym brzmieniu zapisów planu ze 
względu na położenie geograficzne gminy, gęstość zaludnienia , intensywność 
produkcji rolniczej, ilość i wielkość cieków wodnych oraz wielkość obszarów 
leśnych kształtuje charakter przyrodniczy gminy. Niewielka gęstość zaludnienia, 
ekstensywna gospodarka rolna i zwarte kompleksy leśne sprzyjają zachowaniu 
przyjaznego środowiska przyrodniczego. Skreślenie  zakazu realizacji obiektów, w 
których działalność jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko może spowodować ulokowanie w tym obszarze 
zakładów, których działalność może zakłócić równowagę przyrodniczą i w 
znacznym stopniu ujemnie wpłynąć na warunki życia w rejonie objętym tym 
zmianą planu.  



 3

Kolejno Wójt Gminy Regnów zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu uchwały 
w sprawie zmiany niektórych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Regnów obszar wsi Annosław i 
Podskarbice Szlacheckie). Zmian planów ma wyłącznie dotyczyć wprowadzenia 
do treści planów, warunku dopuszczalności usytuowania budynków bezpośrednio 
przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub zbliżenia na odległość do 1,5 m od 
granicy z sąsiednią działką budowlaną przy zachowaniu przepisów dotyczących 
dostępu do pomieszczeń naturalnego oświetlenia, zapewnienia w pomieszczeniach 
czasu nasłonecznienia, zachowania bezpieczeństwa pożarowego.  
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyżej przedstawione zmiany w planie, i 
wniósł uwagę aby Gmina przeanalizowała zasadność wprowadzenia zmian ze 
względu na gabaryty działek.  
W tym punkcie Starosta Matysiak zdecydował o wystąpieniu do Burmistrzów i 
Wójtów Gmin Powiatu rawskiego o dokonanie analizy poszczególnych 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin i dokonania zmiany 
zapisów tam gdzie będzie to celowe.  
 
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu.    
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
powiatu. Uchwała Nr 342/2014 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego  protokołu.   
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2014 rok. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
ustalenia i zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2014 rok. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie. Uchwała                     
Nr  343/2014  stanowi załącznik nr 6 do protokołu.    
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 337/2013 Zarządu Powiatu 
Rawskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia pełnienia 
obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 337/2013 Zarządu 
Powiatu Rawskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia pełnienia 
obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej. Uchwała Nr 352/2014 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad. 10 Przyjęcie planu pracy Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 
na 2014 rok.  
Zarząd Powiatu przyjął plan pracy Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej na 2014 rok, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

Ad. 11 Sprawy różne.  Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak 
poinformował o zaproszeniu na obchody Jubileuszu XX-lecia działalności 
Ludowego Zespołu Obrzędowego „Wilkowianie” w dniu 15 lutego br. w 
Wilkowicach.  Następnie poinformował, iż w dniu 22 lutego 2014r. w Hotelu 
OSSA**** Congress&Spa w Ossie odbędzie się XIV Powiatowy Bal 
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Charytatywny. Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu 
na dzień 7.02.2014 roku godz. 1200 .  

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 1530 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  ........................................... 

 
 
 
 
 
 


