
P R O T O K Ó Ł NR 171/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 16  stycznia 2018 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, Małgorzata Killman – 
Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami.  
 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

     3. Podanie Pani Krystyny Aptapskiej, zam. w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Armii Krajowej 3, o zmniejszenie stawek za zajęcie pasa drogowego w celu 
prowadzenia handlu  detalicznego przy cmentarzu – ul. Tomaszowska w 
Rawie Mazowieckiej. 

     4. Przedstawienie sprawozdania Starosty Rawskiego z działalności Komisji  
Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok. 

     5. Projekty Uchwał Rady Powiatu Rawskiego. 
     6.Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSCEZiU o wyrażenie zgody na złożenie 

i realizacje projektów w ramach programu ERAZMUS+ - udzielenie 
pełnomocnictw. 

     7. Zatwierdzenie wyniku postępowania na udzielenie zamówienia.     
     8. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

o wsparcie finansowe prac remontowych prowadzonych w placówce. 
     9. Przekazanie projektu Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i 

Sportowych na rok 2018. 
    10. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia opracowania 

przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi, opinii do sprawy, wykonanej  
w 2017r  klasyfikacji gruntów na nieruchomości położonej w obrębie 
Grzymkowice, gm. Biała Rawska. 

    11. Informacja o złożonych projektach planów finansowych. 
    12. Uchwała w sprawie układu wykonawczego do budżetu powiatu. 
    13. Prośba Stowarzyszenia Diabetyków o przekazanie używanego komputera. 
    14. Zatwierdzenie wyniku przetargu na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. 
    15.  Sprawy różne.                                                                                                             
    16. Zamknięcie posiedzenia. 
 



 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
 
Ad. 2  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. Protokół 
zostały przyjęte jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również uwag 
nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Podanie Pani Krystyny Aptapskiej, zam. w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Armii Krajowej 3, o zmniejszenie stawek za zajęcie pasa drogowego w celu 
prowadzenia handlu  detalicznego przy cmentarzu – ul. Tomaszowska w Rawie 
Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu postanowił udzielić odpowiedzi na przedmiotowe pismo, iż nie 
widzi możliwości zmniejszenia aktualnie obowiązujących stawek. Jednocześnie 
informując, że obecnie opracowywany jest projekt uchwały, który będzie 
obejmował swoim zakresem zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, 
w celu umieszczenia m. in. stoiska handlowo – usługowego.  
 
Ad. 4 Przedstawienie sprawozdania Starosty Rawskiego z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku. Sprawozdanie Starosty Rawskiego 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu i  będzie stanowić materiał na najbliższej 
Sesji Rady Powiatu.  
 
Ad. 5 Projekty Uchwał Rady Powiatu Rawskiego w sprawie: 
a) wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej, 3 - letniego liceum 
ogólnokształcącego im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białej Rawskiej z 
ZSP w Białej Rawskiej; 

b) zamiaru likwidacji poprzez wygaszanie szkoły ponadgimnazjalnej, 3 - 
letniego liceum ogólnokształcącego im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w 
Białej Rawskiej z ZSP w Białej Rawskiej; 

c) wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej, 3 - letniego liceum 
ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej z ZSCEZiU im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej; 



d) zamiaru  likwidacji poprzez wygaszanie 3 - letniego liceum 
ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej z ZSCEZiU im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej. 

Materiał w powyższej kwestii omówił Dyrektor Andrzej Latek. Po zapoznaniu 
się z materiałem Zarząd Powiatu przyjął proponowane projekty uchwał.  
 
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSCEZiU o wyrażenie zgody na 
złożenie i realizacje projektów w ramach programu ERAZMUS+ - udzielenie 
pełnomocnictw: 
a) „ Hotelarze i restauratorzy – zawody przyszłości. Dobre praktyki greckich 
hotelarzy i restauratorów szansą na rozwój branży”; 

b) „ Zagraniczne staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy”; 

c) „ Innowacyjni bo europejscy- europejscy bo innowacyjni”. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie i realizacje projektów, udzielając 
jednocześnie pełnomocnictw Panu Radosławowi Kaźmierczakowi – 
Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  w 
Rawie Mazowieckiej do reprezentowania Mocodawcy i składania oświadczeń 
woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Mocodawcy w związku z zamiarem 
Mocodawcy dotyczącym uczestnictwa jako beneficjent w programie Erazmus +, 
który jest reprezentowany i prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji w Warszawie. Pełnomocnictwa stanowią złącznik nr 3, 4 i 5 do 
protokołu. 
 
Ad. 7 Zatwierdzenie wyniku postępowania na udzielenie zamówienia      
związanego z dokonaniem analiz stanu  organizacyjnego szkół i placówek 
oświatowych ( arkusze organizacyjne,  dane z SIO, tygodniowe rozkłady zajęć, 
sieć szkół, aktualne i prognozowane dane demograficzne, ect.) w celu jego 
optymalizacji, ze wskazaniem aktualnych i przyszłych możliwości 
zbilansowania wydatków o z subwencją oświatową pt.” Diagnoza organizacyjno 
- finansowa placówek oświatowych w kontekście reformy oświaty” . 
W wyniku postępowania, ofertę złożyła Firma Vulcan Sp. z o.o. ul. Wołowska 
6, 51-116 Wrocław za kwotę 39 000,00 zł. brutto za wykonanie powyższej 
usługi.    
Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził wynik przedmiotowego postępowania.  
 
Ad. 8 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 
o wsparcie finansowe prac remontowych prowadzonych w placówce. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek udzielając 
wsparcia finansowego w wysokości 3800 zł. na przeprowadzenie prac 



remontowych w placówce. W związku z powyższym została w tej kwestii 
podjęta Uchwała Nr 404/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok , oraz  
Uchwała Nr 405/2018 w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2018 rok, które stanowią złączniki nr 6 i 7 do protokołu.   
 
Ad. 9 Przekazanie projektu Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i 
Sportowych na rok 2018. 
Projekt Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych  i Sportowych na 2018 
rok, został przedstawiony członkom Zarządu; ewentualne uwagi zostaną 
rozpatrzone na kolejnym z posiedzeń. 
 
Ad. 10 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia opracowania 
przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi, opinii do sprawy, wykonanej  w 
2017r klasyfikacji gruntów na nieruchomości położonej w obrębie 
Grzymkowice, gm. Biała Rawska. 
 Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował, iż wystąpiono do dwóch podmiotów w 
sprawie zlecenia opracowania opinii do sprawy, wykonanej  w 2017 r. 
klasyfikacji gruntów na nieruchomości położonej w obrębie Grzymkowice, gm. 
Biała Rawska. 
W wyniku postępowania ofertę złożyło Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi, 
za kwotę 1.100,85 zł. brutto za wykonanie usługi.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik przedmiotowego postępowania ofertowego. 
  
Ad. 11 Informacja o złożonych projektach planów finansowych placówek 
oświatowych.   
Informacje o złożonych projektach planów finansowych placówek oświatowych 
przedstawiła Pani Skarbnik Marzena Pakuła. Przedmiotowa informacja stanowi 
złącznik nr 8 do protokołu.   
W związku z przedstawioną informacją przez Panią Skarbnik, Zarząd Powiatu 
zwrócił się do Wydziału Polityki Społecznej o udzielenie szczegółowych 
wyjaśnień  w tej kwestii.  
 
Ad. 12 Uchwała w sprawie układu wykonawczego do budżetu powiatu. 
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę nr 403/2018 w sprawie układu wykonawczego 
do budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok, która stanowi złącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad. 13 Prośba Stowarzyszenia Diabetyków o przekazanie używanego 
komputera. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie  używanego komputera. 
 
Ad. 14 Zatwierdzenie wyniku przetargu na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. 



Wpłynęła 1 oferta Firmy RONOMED Sp. z o.o. Sp.k. ul. Przyjaźni 52/1U                     
53-030 Wrocław za kwotę 99.779,90 zł. brutto.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik przetargu.  
 
Ad. 15 Sprawy różne. 
Zabierając głos w tym punkcie Pan Starosta Józef Matysiak podziękował 
wicestaroście Marianowi Krzyczkowskiemu za wieloletnią współpracę.  
Pan wicestarosta Marian Krzyczkowski również złożył serdeczne 
podziękowania wszystkim obecnym na zarządzie za dotychczasową pracę w 
zarządzie. Ponadto w sprawach różnych ustalono również termin posiedzenia 
Zarządu na dzień 22.01.2018 roku godzina 1400.  
 
Ad. 16 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1600 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu. 
 
 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 
Sporządził: Kinga Kacprzak 
 
 

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


	Zarząd Powiatu:

