
P R O T O K Ó Ł NR 153/2017  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 19 października 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, Leszek Przybył – Z-ca  Dyrektora 

Wydziału Infrastruktury,  Andrzej  Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej, Aneta Psyk – Główna  Księgowa Powiatowego Zespołu 

Ekonomiczno  – Administracyjnego Szkół.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Wyrażenie zgody na ogłoszenie postępowań do 30 tyś Euro . 

4. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

zmiany uchwały nr IV/30/2011 Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na 

obszarze powiatu rawskiego  w związku z wprowadzeniem opłat 

dotyczących infrastruktury umożliwiającej  dostęp do internetu  

szerokopasmowego.  

5. Przyjęcie projektu  Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z 

dróg na podstawie art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu 

drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od 

usunięcia. 

6. Przedstawienie pism dyrektorów szkół w sprawie prolongaty terminu 

płatności zobowiązań wobec ZUS. 

7. Przedstawienie pisma w sprawie zwiększenia środków finansowych na 

realizację kalendarza imprez sportowych w ramach SZS 

oraz  Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych.  

8. Przedstawienie pisma PWIS w Łodzi w sprawie realizacji zaleceń 

pokontrolnych w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie 

Mazowieckiej.  

9. Ogłoszenie konkursu na wybór organizacji pozarządowej do obsługi 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Rawskiej. 



10. Tematy na Sesję Rady Powiatu. 

11. Uchwała w sprawie zmiany budżetu. 

12. Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego. 

13. Sprawy różne.  

14.  Zamknięcie posiedzenia. 

      

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 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 Wyrażenie zgody na ogłoszenie postępowań do 30 tyś Euro . 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie postępowań do 30 tyś Euro tj. na : 

- przebudowę drogi nr 4129E Kaleń - Lubania; 

-  przebudowę chodnika wzdłuż ul. Księże Domki w Rawie Mazowieckiej; 

- odprowadzenie wód deszczowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

   w   Rawie Mazowieckiej; 

- wymianę okien w starej części budynku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

  w Rawie Mazowieckiej;  

- termomodernizację łącznika w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

  w Białej Rawskiej. 

 

Ad. 4 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany 

uchwały nr IV/30/2011 Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wysokości opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze powiatu rawskiego  w 

związku z wprowadzeniem opłat dotyczących infrastruktury umożliwiającej  

dostęp do internetu  szerokopasmowego. 

Zarząd Powiatu przyjął projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w 

powyższej sprawie.  

  

Ad. 5 Przyjęcie projektu  Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ustalenia 

opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie 

art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu 

rawskiego oraz kosztów odstąpienia od usunięcia. 



W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął projektu Uchwały Rady Powiatu 

Rawskiego w powyższej kwestii.  

 

Ad. 6 Przedstawienie pism dyrektorów szkół w sprawie prolongaty terminu 

płatności zobowiązań wobec ZUS. 

Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych tj. Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych  w Białej Rawskiej, Zespołu Szkół Centrum Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej oraz Zespołu Placówek 

Specjalnych w Rawie Mazowieckiej zwrócili się z pismami o wyrażenie zgody 

na przesunięcie terminu płatności składek wobec ZUS za miesiące październik 

oraz listopad  br.  na okres 6 miesięcy.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym.  

Również w tym punkcie Dyrektor Andrzej Latek poinformował, iż Dyrektor 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej zwróciła się z 

prośbą o zwiększenie budżetu poradni na rok 2017  o kwotę  135.000, 00 zł.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.    

W tym punkcie Starosta Matysiak polecił dokonać analizy ile subwencji 

oświatowej otrzymujemy a ile wydajemy w poszczególnych placówkach 

szkolnych ? 

 

Ad. 7 Przedstawienie pisma w sprawie zwiększenia środków finansowych na 

realizację kalendarza imprez sportowych w ramach SZS oraz  Kalendarza 

Imprez Kulturalnych i Sportowych.  

W związku z brakiem środków finansowych zabezpieczonych w budżecie 

Powiatu, Zarząd Powiatu postanowił skierować przedmiotowe pismo do 

rozpatrzenia Samorządowemu Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej.  

 

Ad. 8 Przedstawienie pisma PWIS w Łodzi w sprawie realizacji zaleceń 

pokontrolnych w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.  

Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił pismo 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w sprawie 

realizacji zaleceń pokontrolnych w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie 

Mazowieckiej.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym pismem i polecił udzielić 

odpowiedzi iż zostały zabezpieczone  środki finansowe w wysokości 43.000 zł. 

na realizacje zaleceń pokontrolnych w szkole.    

 

Ad. 9 Ogłoszenie konkursu na wybór organizacji pozarządowej do obsługi 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Rawskiej. 



Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie konkursu na powierzenie realizacji 

zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Rawskiej w 2018 roku.  

                                                                              

Ad. 10 Tematy na Sesję Rady Powiatu. 

W tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił 

propozycje porządku XXX Sesji Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się 

w dniu 27 października 2017 roku o godzinie 1300: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu przez Powiat Rawski; 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 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; 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 

Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018; 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i 

przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust. 1 

lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego 

oraz kosztów odstąpienia od usunięcia; 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/30/2011 w sprawie 

wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze 

Powiatu Rawskiego; 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 

7. Informacja Starosty Rawskiego i Przewodniczącej Rady o złożonych 

oświadczeniach majątkowych radnych i innych osób do tego 

zobowiązanych.  

Zarząd Powiatu przyjął propozycje przedstawionego powyżej porządku XXX 

Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

Ad. 11 Uchwała w sprawie zmiany budżetu. 

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 270/2017 która stanowi załącznik nr  2 do 

protokołu.  

 

Ad. 12 Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego. 



Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2017 rok. Uchwała Nr 371/2017 stanowi załącznik nr 3 

do protokołu.  

 

Ad. 13 Sprawy różne.        

Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował o 

zaproszeniu na uroczystości związane z jubileuszem 50-lecia ogniska 

muzycznego, które odbędą się w dniu 21.10.2017 roku o godzinie 15 00 w 

Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej. Ponadto w  sprawach różnych 

ustalono termin Sesji Rady Powiatu Rawskiego na dzień 27.10.2017 rok godzina 

1300 oraz  posiedzenia Zarządu na dzień 24.10.2017 r. na godzinę 1400.  

 

Ad. 14 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 1500 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          ............................................ 

 

 

 


