
P R O T O K Ó Ł NR 172/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 22 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, Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury i 
Budownictwa.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1.Otwarcie posiedzenia. 

      2. Wyniki postępowania do 30000 EURO na  zbieranie, transport, 
unieszkodliwianie i utylizacja zwłok zwierząt lub ich części z terenu pasa 
drogowego dróg powiatowych. Wyniki postępowania do 30000 EURO na  
zbieranie, transport, unieszkodliwianie i utylizacja zwłok zwierząt lub ich części 
z terenu pasa drogowego dróg powiatowych.  

      3. Wyniki przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostarczenie nowych 
tablic rejestracyjnych oraz odbieranie i złomowanie wycofanych z użytku tablic 
rejestracyjnych do/z siedziby Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej 
przy ul. Tomaszowskiej 8. 

      4. Wyrażenie zgody na postępowania do 30 tys. Euro. 
       5. Zawiadomienie Burmistrza Rawy Mazowieckiej o przystąpieniu do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 
Mazowiecka – obszar w rejonie ul. Słowackiego. 

     6. Zawiadomienie Burmistrza Białej Rawskiej w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Biała Rawska – fragment obszaru wsi Julianów Lesiewski. 

    7. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSP w Białej Rawskiej o wyrażenie zgody na 
złożenie i realizacje projektu „ Bialska młodzież mobilna na rynku pracy” w 
ramach programu ERAZMUS+ - udzielenie pełnomocnictwa. 

   8. Rozpatrzenie wniosku ZSP im Wł. Reymonta o wyrażenie zgody na złożenie i 
realizacje projektu w ramach programu ERAZMUS+ - udzielenie 
pełnomocnictwa. 

   9. Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez powiat rawski. 

   10. Zatwierdzenie Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych 
na rok 2018. 

   11. Uchwała w sprawie układu wykonawczego do budżetu powiatu.  



12.Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.  
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz zmiany planów 
finansowych budżetu powiatu rawskiego.  
14.  Sprawy różne.                                                                                                             
15. Zamknięcie posiedzenia. 
 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 

      Ad. 2 Wyniki postępowania do 30000 EURO na  zbieranie, transport, 
unieszkodliwianie i utylizacja zwłok zwierząt lub ich części z terenu pasa 
drogowego dróg powiatowych.  

      Pani  Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury poinformowała ,iż  
wpłynęła jedna oferta firmy: Usługi Rakarstwo - Mirosław Boguszewski , ul. 
Reymonta 16, 96-200 Rawa Mazowiecka za kwotę 1296zł brutto/ miesięcznie za 
wykonanie przedmiotu umowy.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik przedmiotowego postępowania ofertowego. 
 
Ad. 3 Wyniki przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostarczenie nowych 
tablic rejestracyjnych oraz odbieranie i złomowanie wycofanych z użytku tablic 
rejestracyjnych do/z siedziby Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej 
przy ul. Tomaszowskiej 8. 
Zabierając głos w tym punkcie Pani Dyrektor Małgorzata Killman przedstawiła 
informację z sesji otwarcia ofert na wykonanie i dostarczenie nowych tablic 
rejestracyjnych oraz odbieranie i złomowanie wycofanych z użytku tablic 
rejestracyjnych do/z siedziby Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej 
przy ul. Tomaszowskiej 8. W wymaganym terminie, tj. do godz. 1000,   w dniu 
22.01.2018 roku, wpłynęła  1 oferta firmy: „EUROTAB ’’  Sp. z.o.o 
Skarbimierzyce 16, 72– 002 Dołuje , cena brutto 230.637,30 zł. , gwarancja 36 
miesięcy.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją. 
 
Ad. 4 Wyrażenie zgody na postępowania do 30 tyś. Euro na : 
 

- zakup i montaż tablicy informacyjnej; 
- zarządzanie projektem w ramach zadania pn. „Adaptacja, przebudowa,  
remont,   modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania 
obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do 
rzeczywistego  środowiska pracy zawodowej  w Zespole Szkół – Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika  w Rawie 
Mazowieckiej”. 



Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym.  

 
Ad. 5 Zawiadomienie Burmistrza Rawy Mazowieckiej o przystąpieniu do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 
Mazowiecka – obszar w rejonie ul. Słowackiego. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym zawiadomieniem. 
 
Ad. 6 Zawiadomienie Burmistrza Białej Rawskiej w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Biała Rawska – fragment obszaru wsi Julianów Lesiewski. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższym zawiadomieniem. 
 
Ad. 7 Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSP w Białej Rawskiej o wyrażenie 
zgody na złożenie i realizacje projektu „ Bialska młodzież mobilna na rynku 
pracy” w ramach programu ERAZMUS+ - udzielenie pełnomocnictwa. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę  na złożenie i realizacje projektu , udzielając 
jednocześnie pełnomocnictwa Pani Jolancie Popłońskiej – Dyrektorowi Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 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.  
Niniejsze umocowanie uprawnia Pełnomocnika do : 
- złożenia wniosku o dofinansowanie, 
- składania właściwych oświadczeń w związku ze złożonym przez Mocodawcę 
wnioskiem do Fundacji dotyczącym programu Erazmus +, 
- zawarcia umowy z Fundacją dotyczącej uczestnictwa w programie Erazmus+ i 
otrzymania przez Mocodawcę wsparcia, 
- zawierania aneksów do takiej umowy z Fundacją, 
- kierowania i odbierania korespondencji do i od Fundacji w związku z udziałem 
Mocodawcy w programie Erazmus+, 
- podejmowania wszelkich innych czynności, jakie okażą się niezbędne do 
należytego wykonywania niniejszego umocowania.  
 
Ad. 8 Rozpatrzenie wniosku ZSP im Wł. Reymonta o wyrażenie zgody na 
złożenie i realizacje projektu w ramach programu ERAZMUS+ - udzielenie 
pełnomocnictwa. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę  na złożenie i realizacje projektu, udzielając 
jednocześnie pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Romańczukowi  – Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 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.  
Niniejsze umocowanie uprawnia Pełnomocnika do : 
- złożenia wniosku o dofinansowanie, 
- składania właściwych oświadczeń w związku ze złożonym przez Mocodawcę 
wnioskiem do Fundacji dotyczącym programu Erazmus +, 
- zawarcia umowy z Fundacją dotyczącej uczestnictwa w programie Erazmus+ i 
otrzymania przez Mocodawcę wsparcia, 
- zawierania aneksów do takiej umowy z Fundacją, 
- kierowania i odbierania korespondencji do i od Fundacji w związku z udziałem 
Mocodawcy w programie Erazmus+, 
- podejmowania wszelkich innych czynności, jakie okażą się niezbędne do 
należytego wykonywania niniejszego umocowania.  
 
Ad. 9 Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez powiat rawski. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym materiałem który będzie  
przedmiotem dalszych analiz.  
 
Ad. 10 Zatwierdzenie Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i 
Sportowych na rok 2018. 
Zarząd Powiatu zatwierdził Powiatowy Kalendarz Imprez Kulturalnych i 
Sportowych na 2018 rok, który stanowi załącznik nr   2  do protokołu.  
 
Ad. 11 Uchwała w sprawie układu wykonawczego do budżetu powiatu. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok. Ustala 
się plany finansowe do Uchwały Rady Powiatu Rawskiego                                           
Nr XXXIV/185/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 406/2018, która stanowi złącznik nr 3 do 
protokołu.  
 
Ad.12 Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki dla SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej w wysokości 100 000,00 zł. Termin spłaty pożyczki ustala się na 
dzień 31 stycznia 2019 roku.  
Uchwała nr 407/2018 stanowi złącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
 
Ad.13 Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok  oraz 
zmiany planów finansowych budżetu powiatu rawskiego na 2018 rok.  



Zarząd Powiatu podjął uchwały Nr 408/2018 i 409/2018 , które stanowi złącznik 
nr 5 i 6 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 14 Sprawy różne. 
Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak podziękował za 
uczestnictwo w posiedzeniu zarządu Panu Marianowi Krzyczkowskiemu.  
Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 
30.01.2018 roku godzina 1400.  
 
Ad. 15 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  ............................................. 
 
Jacek  Otulak           Wicestarosta  ............................................. 
 
Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Zarząd Powiatu:

