
P R O T O K Ó Ł NR 11/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 24 lutego 2015 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, Bożena 
Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej, 
Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury. 

  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 2014 rok. 

    4.  Przedstawienie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Rawie Mazowieckiej o sfinansowanie remontu i wyposażenia świetlicy 
szkolnej. 

    5.  Ustalenie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i 
placówek oświatowych na okres: marzec-sierpień 2015 roku. 

    6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 
Radosławowi Kaźmierczakowi w zakresie złożenia wniosku o 
dofinansowanie oraz realizację projektu. 

    7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 
Radosławowi Kaźmierczakowi w zakresie złożenia wniosku o 
dofinansowanie oraz realizację projektu. 

    8.  Remont torowiska kolei wąskotorowej. 
    9.  Sprawy różne.                                                                                                                                   
     10. 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 2014 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 
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Powiecie Rawskim w 2014 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Zabierając głos w tym punkcie Starosta Matysiak złożył podziękowania Pani 
Dyrektor Woźniak i pracownikom Urzędu za skuteczne zaangażowanie się w  
łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie rawskim. 
 
Ad. 4 Przedstawienie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Rawie Mazowieckiej o sfinansowanie remontu i wyposażenia świetlicy 
szkolnej. 
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej zwrócił 
się z wnioskiem o sfinansowanie zakupu i montażu kotary na scenę do 
świetlicy szkolnej. Koszt montażu kotary, oraz prace remontowo – malarskie to 
kwota ok. 16.700 zł.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek. 
Zabierając głos w tym punkcie Starosta Matysiak polecił określić koszty 
malowania dachu na sali gimnastycznej  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Rawie Mazowieckiej. 
 
Ad. 5 Ustalenie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i 
placówek oświatowych na okres: marzec-sierpień 2015 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. 
W tym punkcie Starosta Matysiak polecił przygotowanie informacji dotyczącej 
kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, w związku ze zmniejszeniem 
subwencji oświatowej.  
 
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 
Radosławowi Kaźmierczakowi w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie 
oraz realizację projektu. 
Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się z prośbą o udzielenie pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia, realizacji i rozliczenia 
wniosku projektu pn.” Poszerzenie interkulturalnych kompetencji zarządzania 
projektem w europejskiej szkole”. Projekt dotyczy mobilności kadry 
pedagogicznej Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w 
Rawie Mazowieckiej i dotyczy wyjazdów szkoleniowych 5 nauczycieli. 
Finansowanie projektu w całości jest przez Unie Europejską poprzez program 
„Erasmus+”. 
Zarząd Powiatu podjął w powyższej kwestii stosowną uchwałę. Uchwała Nr 
21/2015 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 7  Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 
Radosławowi Kaźmierczakowi w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie 
oraz realizację projektu. 
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W tym punkcie również Dyrektor Radosław Kaźmierczak zwrócił się z prośbą o 
udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie 
złożenia, realizacji i rozliczenia wniosku projektu pn.” Europejskie praktyki 
zawodowe drogą rozwoju uczniów i szkoły”  z programu „Erasmus+”.               
Projekt dotyczy mobilności młodzieży czyli organizacji 2–tygodniowych 
praktyk zawodowych, zagranicznych dla uczniów ZSCEZIU w Wielkiej 
Brytanii i Portugalii ( ok. 20 osobowe grupy, jeden do dwóch opiekunów). 
Również projekt finansowany jest w całości  przez Unie Europejską.  
Zarząd Powiatu podjął w powyższej kwestii stosowną uchwałę. Uchwała Nr 
22/2015 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 8 Remont torowiska kolei wąskotorowej. 
Realizując  przyjęty porządek obrad  Dyrektor Killman poinformowała, iż 
wpłynął wniosek z Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych dotyczący 
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu w wysokości 33.500 
zł. brutto, na realizacje niezbędnych napraw infrastruktury mających na celu 
utrzymanie przejezdności szlaku kolei. Wnioskowana kwota zawiera: 
zestawienie materiałów i  narzędzi, oraz koszty robocizny niezbędnych do 
naprawy toru dla zapewnienia zachowania przejezdności całej linii 
wąskotorowej, w tym dla umożliwienia uruchamiania pociągów na odcinku 
Rawa Mazowiecka – Biała Rawska. Po zreferowaniu zagadnienia, Zarząd 
Powiatu podjął decyzje o zabezpieczeniu w budżecie powiatu kwoty w 
wysokości 10.000 zł. z przeznaczeniem na powyższy cel.  
Zabierając głos również w tym punkcie Dyrektor Killman poinformowała o 
kolejnym wniosku jaki wpłynął z Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych 
dotyczący zlecenia przeglądów obiektów inżynieryjnych (mostów) 
zlokalizowanych na trasie kolei.  
Zarząd Powiatu podjął decyzje o zabezpieczeniu w budżecie powiatu kwoty w 
wysokości 5.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów obiektów 
mostowych.   
Również w tym punkcie Zarząd Powiatu podjął decyzje o złożeniu wniosku  o 
przyznanie dotacji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, 
pochodzących z tytułu wyłączania z  produkcji  gruntów rolnych na zadanie pod 
nazwą ” Remont drogi powiatowej nr 4306E na odcinku Cielądz-Regnów od km 
8+635 do km 10+160”, realizowany w ramach zadania pn.„ Poprawa 
dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i 
remont dróg powiatowych w powiecie rawskim”. 
 
Ad. 9  Sprawy różne. 
Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował, iż w dniu 27 
marca br. odbędą się Targi dla gimnazjalistów w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego, następnie poinformował, iż wpłynęło pismo od Pani Elżbiety 
Muszyńskiej z podziękowaniem za uhonorowanie jej osoby tytułem „Dobrego 
Człowieka” na XV balu charytatywnym.    
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Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień  
03.03.2015 roku godz. 1400 , oraz został wstępnie ustalany termin VI Sesji Rady 
Powiatu na dzień 25 marca 2015 roku godzina 1400. 
 
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  ........................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


