
P R O T O K Ó Ł NR 146/2017  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 29 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: Maria Charążka – Przewodnicząca Rady Powiatu, 

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

Małgorzata Killman- Dyrektor Wydziału Infrastruktury,  Stefan Goryczka – 

Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 

Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Radosław 

Kaźmierczak – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 

Ustawicznej, Halina Bartkowicz – Błażejewska – Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

     3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego nN w dz. nr 

ew. 50 w  obrębie Turobowice stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej 

nr 4118E Pukinin –(Mogielnica), do działki nr ew. 19 w obrębie 

Turobowice, stanowiącej własność Pana Daniela Żaczkiewicza zam. 

Turobowice 13. 

     4. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwały w sprawie określenia 

zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 

niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych  z 

Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2017r. 

    5. Informacja z zawartych przez dyrektora PCPR porozumień i umów w 

sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych oraz do ponoszenia wydatków na ich 

utrzymania.  

     6. Ustalenie wysokości dodatków  motywacyjnych dla dyrektorów szkół na 

okres 09. 2017- 02.2018. 

     7. Udzielenie Pełnomocnictw dla Pana Andrzeja Romańczuka 

upoważniającego do podpisania umowy oraz wykonywania innych 

czynności niezbędnych do realizacji zadań związanych z realizacją 

projektu „Praktyka zagraniczna szansą na zatrudnienie w zawodzie”  z 



programu Erasmus+ ,oraz w  ramach uczestnictwa w Programie 

Operacyjnym  Wiedza Edukacja Rozwój. 

8. Wniosek o wyrażenie zgody na udział Zespołu Placówek Specjalnych w 

rządowym programie pn.”Aktywna tablica”.   

     9. Przedstawienie pisma Wojewody Łódzkiego w sprawie funkcjonowania 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

     10. Projekt Uchwały Zarząd Powiatu Rawskiego w sprawie w sprawie                

umorzenia należności pieniężnych. 

     11. Wyrażenie zgody na podział i sprzedaż dz. nr 314 położonej w obrębie 4 

miasta Rawa Mazowiecka przy ul Targowej. 

    12. Tematy na Sesję Rady Powiatu Rawskiego.  

    13. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

    14. Uchwała w sprawie zmiany  planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2017 rok.  

   15. Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze br. 

   16. Sprawy różne.                                                                                                             

   17. 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 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego nN w dz. 

nr ew. 50 w  obrębie Turobowice stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 

4118E Pukinin –(Mogielnica), do działki nr ew. 19 w obrębie Turobowice, 

stanowiącej własność Pana Daniela Żaczkiewicza zam. Turobowice 13. 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił powyższą lokalizację.  

 

Ad. 4 Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwały w sprawie określenia 

zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 

niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych  z 

Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2017r. 

Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie przedstawiła i omówiła projekt Uchwały Rady Powiatu 

Rawskiego w powyższej kwestii.  

Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  

 



Ad. 5 Informacja z zawartych przez dyrektora PCPR porozumień i umów w 

sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo 

– wychowawczych oraz do ponoszenia wydatków na ich utrzymania. 

Realizując przyjęty porządek obrad Pani Dyrektor Halina Bartkowicz – 

Błażejewska przedstawiła informacje z zawartych przez dyrektora PCPR 

porozumień i umów w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i 

placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz do ponoszenia wydatków na 

ich utrzymania. 

Zarząd Powiatu przyjął powyższą informacje, która również będzie stanowić 

punkt na Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  

 

Ad. 6 Ustalenie wysokości dodatków  motywacyjnych dla dyrektorów szkół na 

okres 01.09. 2017 r.- 28.02.2018 r.  

Zarząd Powiatu zaproponował aby wysokość dodatków motywacyjnych została 

utrzymana na dotychczasowym poziomie.  

 

Ad. 7 Udzielenie Pełnomocnictw dla Pana Andrzeja Romańczuka 

upoważniającego do podpisania umowy oraz wykonywania innych czynności 

niezbędnych do realizacji zadań związanych z realizacją projektu „Praktyka 

zagraniczna szansą na zatrudnienie w zawodzie”  z programu Erasmus+, oraz w 

ramach uczestnictwa w Programie Operacyjnym  Wiedza Edukacja Rozwój.  

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej  Panu Andrzejowi Romańczukowi 

w powyższej kwestii.   

 

Ad. 8 Wniosek o wyrażenie zgody na udział Zespołu Placówek Specjalnych w 

rządowym programie pn.”Aktywna tablica”.   

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział Zespołu Placówek Specjalnych w 

rządowym programie pn.”Aktywna tablica”,  oraz zabezpieczył wkład własny w 

wysokości 3500 zł.  
 

Ad. 9 Przedstawienie pisma Wojewody Łódzkiego w sprawie funkcjonowania 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

W tym punkcie Dyrektor Andrzej  Latek przedstawił pismo Wojewody 

Łódzkiego w sprawie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym materiałem i stwierdził ,iż ma 

zawarte stosowne porozumienie Nr 298/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku 

zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Rawskiego a Komendantem Powiatowej 

Straży Pożarnej w sprawie zasad  współpracy Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego w Rawie Mazowieckiej.  

Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu polecił dokonania zakupu  agregatu 

prądotwórczego na potrzeby centrum zarządzania kryzysowego.  



 

Również w tym punkcie Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Polityki 

Społecznej do przeprowadzenia procedury wyłonienia kancelarii prawnej na 

świadczenie pomocy prawnej na rzecz Starostwa Powiatowego.  

 

Ad. 10 Projekt Uchwały Zarząd Powiatu Rawskiego w sprawie w sprawie                

umorzenia należności pieniężnych. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie umorzenia należności pieniężnych. 

Uchwała Nr 352/2017 stanowi złącznik nr 2 do protokołu.    

 

Ad. 11 Wyrażenie zgody na podział i sprzedaż dz. nr 314 położonej w obrębie 4 

miasta Rawa Mazowiecka przy ul Targowej. 

Zarząd Powiatu zdecydował o przeznaczeniu do sprzedaży całości działki nr 314 

wraz z zabudowaniami i części działki nr 307/9. Ponadto wyraził zgodę na 

wszczęcie procedury związanej z podziałem działki nr 307/9 w zakresie 

przeznaczenia terenu pod usługi.  Ponadto Zarząd polecił Wydziałowi Geodezji 

dokonać analizy nieruchomości z ewentualną sprzedażą.   

 

Ad. 12 Tematy na Sesję Rady Powiatu Rawskiego. 

W tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił 

propozycje porządku XXIX Sesji Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się 

w dniu 14 września 2017 roku o godzinie 1400: 

- podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2017; 

- podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2017-2026; 

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/198/2013 Rady 

Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 27 września 2013 roku w 

sprawie obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; 

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/56/2007 Rady Powiatu  

Rawskiego z dnia 21 czerwca 2007 rok w sprawie zaciągnięcia kredytu  

długoterminowego na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów oraz na pokrycie  

deficytu budżetowego; 

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/157/2009 Rady 

Powiatu Rawskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu  

długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej  

zaciągniętych pożyczek i kredytów; 

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/2015 Rady Powiatu  

Rawskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu 

- podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIX/212/2010 Rady  

Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2010 roku w 

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu  



budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych pożyczek i kredytów; 

-podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu  

chojnickiego; 

- podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady 

udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w Powiecie 

Rawskim, wpisanym do rejestru zabytków; 

- podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu przez Powiat Rawski; 

- podjęcie uchwały 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; 

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań  

związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz  

wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych 

zadań w 2017. 

Zarząd Powiatu zatwierdził przedstawiony porządek XXIX Sesji Rady Powiatu 

Rawskiego. 

 

Ad. 13 Uchwała 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 350/2017 która stanowi załącznik nr  3 do 

protokołu.  

 

 

Ad. 14 Uchwała 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 351/2017 stanowi załącznik nr 4 

do protokołu.  

 

Ad. 15 Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze br. 

W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął: 

- informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku, 

- informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2017 – 2026 za I półrocze 2017 roku, 

- informacja o dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek 

organizacyjnych Powiatu Rawskiego z tytułu należności pieniężnych o 

charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym, do których nie stosuje się 



ustawy -  Ordynacja podatkowa, udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych 

należności w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku, 

- informacja o przebiegu wykonania planów finansowych SP ZOZ w Rawie 

Mazowieckiej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej za 

I półrocze 2017 roku. 

 

Ad. 16 Sprawy różne. 

Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował o XV 

imprezie integracyjnej pod hasłem „Wszystkie dzieci nasze są” która odbędzie 

się w dniu 17 września 2017 r. w godz. 1500-1800 w Rawie Mazowieckiej na 

terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej. 

Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 

31.08.2017 r. na godzinę 1200.  

 

Ad. 17 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 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          ............................................ 



 

 

 


