
P R O T O K Ó Ł NR 151/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 28 września 2017 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Ponadto w obradach udział brali: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu 
Rawskiego, Pani Bożena Woźniak – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Pan 
Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w 
Rawie Mazowieckiej i Pan Andrzej Romańczuk – dyrektor ZSP im. Władysława 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej.                     

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta – Pan Marian Krzyczkowski. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania 
Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu  
„Zawodowe drogowskazy” dla dyrektora ZSP im Wł. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej. 
3. Podjęcie uchwały  w sprawie powołania komisji do zaproponowania nagród 
Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
4. Rozpatrzenie wniosku dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej o wskazanie 
przedstawiciela Zarządu do komisji konkursowej powołanej  
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa 
SPZOZ. 
5. Zatwierdzenie harmonogram dyżurów aptek na październik - listopad 2017 r. 
6. Udzielenie pełnomocnictwa Pani Bożenie Woźniak do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego przed Sądem Rejonowym w Rawie Mazowieckiej oraz sądami 
powszechnymi wszystkich instancji w sprawie przeciwko pracodawcy. 
7. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie i uchwały  w sprawie zmiany 
planów finansowych budżetu powiatu rawskiego.  
8. Uzgodnienie sposobu zagospodarowania pieców olejowych używanych  
w kotłowniach Starostwa Powiatowego przy pl. Wolności i przy ul. Kościuszki. 
9. Sprawy różne. 
10. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Pan Wicestarosta 
Marian Krzyczkowski, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
Ad.2 Dyrektor ZSP im Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej zwrócił się do Zarządu 
Powiatu Rawskiego o udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu  
„Zawodowe drogowskazy”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego; całkowita wartość projektu to 
1.030.000 zł; prognozowany wkład Powiatu to ok. 100 tys. zł. Wzięłoby  
w nim udział 87 uczniów technikum (m.in. kursy i staże) i 6 nauczycieli (studia 



podyplomowe i kursy doskonalące); projekt trwałby 2 lata, w ramach projektu ok 350 
tys. zł wykorzystane byłoby na wyposażenie pracowni komputerowych. 

Zarząd Powiatu Rawskiego podjął uchwałę w sprawie udzielania 
pełnomocnictwa dyrektorowi ZSP im Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej  
do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku  
o dofinansowanie w ramach niniejszego projektu.  
Ad.3 Projekt uchwały w sprawie powołania komisji do zaproponowania nagród 
Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej przedstawił Pan Andrzej Latek  
– Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. W komisji znajdą się przedstawiciele 
Komisji Oświaty Rady Powiatu, przedstawiciele związków zawodowych  
i przedstawiciele reprezentujący Zarząd Powiatu. 

Zarząd Powiatu Rawskiego podjął uchwałę w sprawie powołania komisji do 
zaproponowania nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Ad.4 Zarząd Powiatu Rawskiego wskazał przedstawiciela Zarządu do komisji 
konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy 
dyrektora ds. lecznictwa SPZOZ. Zarząd wskazał osobę pana Andrzeja Latka  
– dyrektora Wydziału polityki Społecznej. 
Ad.5 Zarząd Powiatu Rawskiego zatwierdził harmonogram dyżuru aptek na miesiące 
październik - listopad 2017. 
Ad.6 Pani Dyrektor Bozena Woźniak wystąpiła z wnioskiem o upoważnienie jej do 
reprezentowania Powiatu Rawskiego przed sądem w sprawie pracodawcy, który nie 
wywiązał się z umowy o refundację wynagrodzenia osoby do 30 roku życia. 
Pracodawca to Krystian Łaski – firma ECO TEC, a należność to 6375 zł plus odsetki 
ustawowe. 

Zarząd Powiatu Rawskiego upoważnił udzielił pełnomocnictwa Pani Bożenie 
Woźniak do reprezentowania Powiatu Rawskiego przed Sądem Rejonowym w Rawie 
Mazowieckiej oraz sądami powszechnymi wszystkich instancji w niniejszej sprawie. 
Ad. 7 Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie zmian w budżecie (Nr 366/2017) i 
uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu powiatu rawskiego                        
(Nr 367/2017). 
Ad.8 W tym punkcie Zarząd Powiatu uzgodnił sposób zagospodarowania pieców 
olejowych używanych w kotłowniach Starostwa Powiatowego przy  
pl. Wolności i przy ul. Kościuszki – jak poinformował Pan Wicestarosta Marian 
Krzyczkowski, Zarząd Powiatu zajmie się sposobem wykorzystania tych pieców po 
opinii rzeczoznawcy, która wykaże czy te piece nadają się do jakiegokolwiek 
wykorzystania.  
Ad.9  Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono wstępnie termin kolejnego posiedzenia Zarządu na 
dzień 05.10.2017 roku (wtorek) na godz. 1400.  
Ad.10 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący posiedzeniu Wicestarosta Marian 
Krzyczkowski dokonał o godzinie 1500 zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
W załączeniu: 

      - załączniki i projekty uchwał wymienione w treści protokołu.  
Sporządził: Tomasz Góraj 



Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski         ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta              ............................................. 
 
Marek Sekuter            Członek Zarządu       ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu      ............................................ 
 
Jarosław Kobierski  Członek Zarządu  ........................................... 
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