
P R O T O K Ó Ł NR 147/2017  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 31 sierpnia 2017 roku 

 

 W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną 

listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto 

w obradach brali udział: Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir 

Stefaniak – Sekretarz Powiatu.   

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Przedstawienie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia 

dyrektora ZSCEZ i U w Rawie Mazowieckiej do opracowania i złożenia 

wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWŁ 2014-2020 ( kształcenie 

zawodowe).  

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Rawski. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXII/122/2016 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 

30 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek 

organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Rawski. 

     6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu.  

     7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2017 rok.  

         8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Centrum Usług                     

Społecznych dla powiatu rawskiego”. 

    9. Wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na usługę pn.: Zarządzanie projektem „Centrum Usług 

Społecznych dla powiatu rawskiego". 

     10. Sprawy różne.                                                                                                             

     11. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 

      

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1200 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 Przedstawienie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia 

dyrektora ZSCEZ i U w Rawie Mazowieckiej do opracowania i złożenia 

wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWŁ 2014-2020 ( kształcenie 

zawodowe).  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 

Radosławowi Kaźmierczakowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół – Centrum 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  do reprezentowania Powiatu Rawskiego w 

zakresie złożenie wniosków o dofinansowanie oraz realizację projektów. 

Uchwała Nr  355/2017 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Ad. 4 Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Rawski. 

Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały.  

 

Ad. 5 Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXII/122/2016 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 

grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek 

organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Rawski. 

Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały.  

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 353/2017 która stanowi załącznik nr  3 do 

protokołu.  

 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2017 rok. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2017 rok. Uchwała Nr 354/2017 stanowi załącznik nr 4 

do protokołu.  

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Centrum Usług                     

Społecznych dla powiatu rawskiego”. 



W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 356/2017 w sprawie 

zatwierdzenia projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”, 

która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 9 Wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na usługę pn.: Zarządzanie projektem „Centrum Usług Społecznych 

dla powiatu rawskiego". 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na usługę pn.: Zarządzanie projektem „Centrum Usług 

Społecznych dla powiatu rawskiego". Przedmiotem postępowania jest udzielenie 

zamówienia publicznego na usługę pn.: Zarządzanie projektem „Centrum Usług 

Społecznych dla powiatu rawskiego" EFS-4220-RPLD.9.2.1-1.0007/17 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 

Podstawowe Obowiązki Wykonawcy obejmują: 

1) Zarządzanie projektem EFS-4220-RPLD.9.2.1-1.0007/17, w oparciu  

o umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi wraz z wszystkimi 

załącznikami do niej; 

2) Realizacja projektu, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem  

o dofinansowanie oraz dokumentami programowymi, wytycznymi i innymi 

dokumentami mającymi wpływ na prawidłową realizacje projektu; 

3) Współpracę z służbami księgowymi Zamawiającego w zakresie realizacji 

projektu; 

4) Przygotowywanie Wniosków o płatność w systemie SL2014 

5) Przygotowywanie i administrowanie zmian w projekcie; 

6) Zapewnienie prawidłowej i terminowej rzeczowej i finansowej realizacji 

projektu; 

7) Współpracę z partnerami projektu w zakresie realizacji projektu, w tym  

w zakresie sprawozdawczości; 

8) Prowadzenie rzetelnej dokumentacji projektu, w tym dokumentowanie 

podejmowanych działań; 

9) Współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi w zakresie 

realizowanego projektu; 

10) Prowadzenie korespondencji z instytucjami i podmiotami zewnętrznymi, 

w zakresie realizowanego projektu. 

 

Ad. 10 Sprawy różne.        

W  sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 04.09.2017 

r. na godzinę 1500.  

 

Ad. 11 Zamknięcie posiedzenia. 



Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad i braku 

dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  Rawski – 

Józef Matysiak dokonał o godzinie 1300 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          ............................................ 

 

 


