
P R O T O K Ó Ł NR 77/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 7 czerwca 2016 roku 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 

z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Przewodnicząca Rady – Maria 

Charążka, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz 

Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Małgorzata 

Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Piotr Irla – Dyrektor Wydziału 

Środowiska, Architektury i Budownictwa, Halina Bartkowicz – Błażejewska – 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 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 z rozstrzygnięcia konkursu na wybór partnera.  

4. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej SN w działce nr ew. 

373/2 – obręb Wólka Lesiewska, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej 

nr 4105E Rossocha- Zuski – do dodatkowego zasilenia m. Julianów. 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie rawskim za 2015r. 

6. Uchwała  Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt 

dziecka w pieczy zastępczej. 

7. Uchwała Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

niezbędną wymianę zużytego wyposażenia  warsztatu terapii zajęciowej lub 

jego wyposażenia. 

8. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 

Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosków o dofinansowanie oraz 

realizację projektów w ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej. 

9. Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 

Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 

realizację projektu „Liceum innego wymiaru” w ZSP w Białej Rawskiej.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 

Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 

realizację projektu „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” w ZSP w Białej 

Rawskiej. 

11. Przedstawienie informacji o szacunkowych kosztach niezbędnych remontów 

w internacie MOS w ZPS w Rawie Mazowieckiej, w związku z zaleceniami 

WSSE w Łodzi. 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

13. Projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej. 



14. Wniosek Burmistrza Miasta Biała Rawska o uzgodnienie zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska – obszar w rejonie 

ul. Plantowej. 

15. Wniosek Burmistrza Miasta Biała Rawska o uzgodnienie zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska – obszar w rejonie 

ulic: Narutowicza-Szerokiej, 15-grudnia, Wiejskiej i Plantowej. 

16. Wniosek Burmistrza Miasta Biała Rawska o uzgodnienie zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska – fragmenty 

obszarów wsi: Marchaty, Pokrzywna, Wola Chojnata, Żurawia. 

17. Wniosek Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o uzgodnienie zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka. 

18.  Zawiadomienie Burmistrza Rawy Mazowieckiej o przystąpieniu do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka. 

19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie Programu 

współpracy powiatu rawskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 

rok. 

20. Rozpatrzenie wniosku Prokuratury Okręgowej w sprawie dzierżawy lokalu. 

21. Tematy na Sesje Rady Powiatu  23.06.2016 r. 

22.  Sprawy różne.                                                                                                                      

23. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 14
00 

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 z rozstrzygnięcia konkursu na wybór partnera.  

Pani Małgorzata Killman – Dyrektor  Wydziału Infrastruktury poinformowała, 

iż na postępowanie pn.” Wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w 

celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. ”Rewitalizacja zabytkowej 

Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała, Etap I i II. W wymaganym 

terminie tj. w terminie 21 od dnia ogłoszenia konkursu wpłynęła 1 oferta 

Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych  ul. Dworcowa 37, 95-063 Rogów. 

Przedłożona oferta spełnia wszytki wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wynik konkursu na wybór partnera.  

 

Ad. 4 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej SN w działce nr ew. 

373/2 – obręb Wólka Lesiewska, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 

4105E Rossocha- Zuski – do dodatkowego zasilenia m. Julianów. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę za pełną odpłatnością na lokalizację 

projektowanej linii kablowej SN w działce nr ew. 373/2 – obręb Wólka 



Lesiewska, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4105E Rossocha- 

Zuski – do dodatkowego zasilenia m. Julianów.  

 

Ad. 5 Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie rawskim za 2015r. 

Realizując przyjęty porządek obrad Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska – 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła informację nt. 

Oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie rawskim za 2015r. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną powyżej informacją która będzie 

stanowić materiał na najbliższej Sesji Rady Powiatu.  

 

Ad. 6 Uchwała  Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej. 

Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie 

z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od 

ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwałę udzielającą 

upoważnienia Panu Tadeuszowi Damaz do sprawowania kontroli nad 

organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej , rodzinami zastępczymi , oraz 

placówkami opiekuńczo – wychowawczymi działającymi na terenie powiatu 

rawskiego. Uchwała Nr 185/216 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Ad. 7 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

niezbędną wymianę zużytego wyposażenia  warsztatu terapii zajęciowej lub 

jego wyposażenia. 

W tym punkcie Pani Dyrektor Halina Bartkowicz – Błażejewska omówiła 

projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na wymianę zużytego wyposażenia Warsztatów Terapii 

Zajęciowej lub jego doposażenie.   

 Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały. 

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosków o 

dofinansowanie oraz realizację projektów w ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Radosławowi Kaźmierczakowi – 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w 

Rawie Mazowieckiej do reprezentowania Powiatu Rawskiego przy realizacji 

projektów: „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” o wartości 1.516.410 zł, 

„Buduj karierę podczas stażu” o wartości 999.997 zł,  „Krok do kariery w 

branży samochodowej” o wartości 1.500.036 zł, „Staże i praktyki w zawodach 

przyszłości” o wartości 1.795.094 zł. współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania XI.3 Kształcenie 



zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020 w szczególności do:   formułowania, składania i podpisywania 

wniosków o dofinansowanie projektu, dysponowania i wydatkowania 

przekazanych środków, rozliczania otrzymanego dofinansowania oraz składania 

innych dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonaniem projektów. 

Uchwała nr 182/2016 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Ponadto zatwierdził diagnozę na podstawie indywidualnego zapotrzebowania 

szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 

Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej.   

 

Ad. 9  Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o 

dofinansowanie oraz realizację projektu „Liceum innego wymiaru” w ZSP w 

Białej Rawskiej.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę udzielającą pełnomocnictwa Pani Jolancie 

Popłońskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 

Rawskiej do reprezentowania Powiatu Rawskiego przy realizacji projektu 

„Liceum innego wymiaru” o wartości 500 000 zł.  zł. współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania XI.1 

Wysoka jakość edukacji  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 w szczególności do:   formułowania, składania i 

podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu, dysponowania i 

wydatkowania przekazanych środków, rozliczania otrzymanego dofinansowania 

oraz składania innych dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonaniem 

projektu. Uchwała nr 184/2016 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Ponadto 

zatwierdził diagnozę na podstawie indywidualnego zapotrzebowania szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 

15 Grudnia 9, przedstawioną przez Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9.  

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o 

dofinansowanie oraz realizację projektu „Staże zawodowe oknem na rynek 

pracy” w ZSP w Białej Rawskiej. 

Kolejno w tym punkcie Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Jolancie 

Popłońskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 

Rawskiej do reprezentowania Powiatu Rawskiego przy realizacji projektu „ 

Staże zawodowe oknem na rynek pracy” o wartości 200 000 zł. 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w szczególności do:   

formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu, 

dysponowania i wydatkowania przekazanych środków, rozliczania otrzymanego 

dofinansowania oraz składania innych dokumentów związanych z wdrażaniem i 

wykonaniem projektu. Uchwała nr 183/2016 stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. Ponadto zatwierdził diagnozę na podstawie indywidualnego 



zapotrzebowania szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9 , przedstawioną przez 

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 

9.  

 

Ad. 11 Przedstawienie informacji o szacunkowych kosztach niezbędnych 

remontów w internacie MOS w ZPS w Rawie Mazowieckiej, w związku z 

zaleceniami WSSE w Łodzi. 

Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił informacji 

o szacunkowych kosztach niezbędnych remontów w internacie MOS w Zespole 

Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, w związku z zaleceniami 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi. Koszty wykonania 

niezbędnych prac bieżących do końca sierpnia br. przedstawiają się następująco: 

wymiana drzwi 11.620 zł,  malowanie pomieszczeń 12.915 zł. co daje łączny 

koszt ok. 25.000 zł.  

W związku z tym iż w budżecie powiatu nie ma zabezpieczonych środków 

pieniężnych na powyższy cel, Zarząd Powiatu podjął decyzje o wystąpieniu z 

wniosek o przesunięcie terminu wykonania zaleceń .  

 

Ad. 12 Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

W tym punkcie Pani Skarbnik Powiatu omówiła projekt Uchwały Rady Powiatu 

Rawskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu.  

Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  

 

Ad. 13 Projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej. 

Realizując przyjęty porządek obrad Pani Skarbnik przedstawiła i omówiła  

projekt Uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej. 

Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  

 

Ad. 14 Wniosek Burmistrza Miasta Biała Rawska o uzgodnienie zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska – obszar w rejonie ul. 

Plantowej. 

Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury  i Budownictwa 

poinformował iż Burmistrz  Miasta Biała Rawska zwrócił się z prośbą o 

uzgodnienie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Biała Rawska, 

obszar w rejonie ul. Plantowej . 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił przedstawiony plan zagospodarowania 

przestrzennego dla Miasta Biała Rawska. 

 

Ad. 15 Wniosek Burmistrza Miasta Biała Rawska o uzgodnienie zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska – obszar w rejonie ulic: 

Narutowicza-Szerokiej, 15-grudnia, Wiejskiej i Plantowej. 

Burmistrza  Miasta Biała Rawska zwrócił się z prośbą o uzgodnienie planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Biała Rawska. Uzgodnienie dotyczy 



obszaru w rejonie ulic: Narutowicza-Szerokiej, 15-grudnia, Wiejskiej i 

Plantowej. Materiał w tym zakresie omówił Dyrektor Piotr Irla. Po zreferowaniu 

zagadnienia, Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił przedstawiony plan 

zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Biała Rawska. 

 

Ad. 16 Wniosek Burmistrza Miasta Biała Rawska o uzgodnienie zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska – fragmenty obszarów 

wsi: Marchaty, Pokrzywna, Wola Chojnata, Żurawia. 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił przedstawiony plan zagospodarowania 

przestrzennego dla Miasta Biała Rawska . 

 

Ad. 17 Wniosek Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o uzgodnienie zmiany 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka. 

Kolejny wniosek dotyczył uzgodnienia zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym wnioskiem oraz uzgodnił 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

Ad. 18 Zawiadomienie Burmistrza Rawy Mazowieckiej o przystąpieniu do 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka.  

Burmistrz Miasta  Rawa Mazowiecka przesłał zawiadomienie o przystąpieniu 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta 

Rawa Mazowiecka. Zmiany dotyczą obszarów w rejonie ul. Jeżowskiej i 

Sadowej, Solidarności, Solidarności (rejon cmentarza), Solidarności i 

Zwolińskiego, Tomaszowskiej, Krzywe Koło, Krakowskiej, Łowickiej (rejon 

rzeki Rawki), Reymonta i Paska, Tomaszowskiej i Katowickiej, Słowackiego 

(rejon zalewu) Katowickiej i Tatar, Katowickiej 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przesłanym zawiadomieniem.  

 

Ad. 19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie Programu 

współpracy powiatu rawskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 

Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu omówił projekt Uchwały Rady 

Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie 

Rocznego  programu współpracy powiatu rawskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3.ust.3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2016 rok. 

Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  

Ponadto w tym punkcie Pan Sekretarz przedstawił projekt umowy współpracy 

pomiędzy Powiatem Rawskim a Powiatem Bohoduchiw na Ukrainie. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym projektem umowy.  

 

 

Ad.  20 Rozpatrzenie wniosku Prokuratury Okręgowej w sprawie dzierżawy 

lokalu. 



Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Prokuratury Okręgowej w 

sprawie dzierżawy lokalu. 

 

Ad. 21 Tematy na Sesje Rady Powiatu  23.06.2016 r. 

W tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił 

propozycje porządku XVIII Sesji Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się 

23 czerwca 2016 roku o godzinie 14
00

: 

- informacja Zarządu Spółki AMG o realizacji umowy dzierżawy szpitala w 

Rawie Mazowieckiej, 

- Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015 rok, 

- Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi  Powiatu za 2015 rok, 

- Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu, 

- Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

- Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie rawskim za 2015r, 

-Uchwała  Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej, 

- Uchwała Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną 

wymianę zużytego wyposażenia  warsztatu terapii zajęciowej lub jego 

wyposażenia, 

- Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie Rocznego  

programu współpracy powiatu rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok, 

- Uchwała w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Powiatem Rawskim a 

Powiatem Bohoduchiw na Ukrainie. 

Zarząd Powiatu przyjął propozycje przedstawionego powyżej porządku XVIII 

Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

Ad. 22  Sprawy różne. 

 W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 14.06.2016 

roku godz. 14
00

.  

 

Ad. 23 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  

Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 16
30

 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  ........................................... 


