
P R O T O K Ó Ł NR 63/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 21 stycznia 2020 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, 
Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu, 
Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Małgorzata Killman – 
Dyrektor Wydziału Infrastruktury.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej w pasie drogi 

powiatowej 4118E (działka nr ew. 203/7 – obręb Rylsk Duży).  
3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej SN w pasie 

kolejowym Rogowskiej Kolei Wąskotorowej w Rawie Mazowieckiej – dz. 
nr ew. 300 obręb nr 1 oraz 94 obręb nr 2 (pomiędzy ulicami Skierniewicką 
i Mszczonowską.  

4. Zatwierdzenie Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych na 2020 rok. 
5. Przedstawienie informacji o średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 

szkołach prowadzonych przez Powiat w roku 2019. 
6. Przedstawienie wniosku dyrektora ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej i 

dyrektora ZPS w Białej Rawskiej  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
do reprezentowania organu prowadzącego w relacjach z Fundacją 
Rozwoju Systemu Edukacji w celu realizacji wniosku o uzyskanie 
wsparcia finansowego w ramach programu Erazmus +. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 
70a ust 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
oraz formy i specjalności kształcenia , na które dofinasowanie jest 
przyznawane w roku 2020 w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Rawski.  

8. Uchwała Rady Powiatu  w sprawie zmiany WPF oraz uchwała Rady 
Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu. 

9. Uchwała Zarządu w sprawie zmiany budżetu, oraz  uchwała Zarządu w 
sprawie zmiany planów finansowych. 

10. Propozycje tematów  Sesji Rady Powiatu  Rawskiego w  dniu 31.01.2020 
r. 

11. Wybuch Powstania Styczniowego 22.01.2020r. godz. 12:00. 
(wytypowanie delegacji). Zgoda na używanie logo Powiatu przez 
rzecznika Praw Rodziny. 

12.  Upoważnienie dla  Zakładu Energetyki Cieplnej w Rawie Mazowieckiej 
do zgłoszenia szkody i odbioru odszkodowania w związku z  zaistniałą 
szkoda w węźle ciepłowniczym w Zespole Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.     



13.  Przyjęcie planu pracy Zarządu Powiatu Rawskiego. 
14. Sprawy różne. 
15. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1500 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu. 
 
Ad. 2  Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej w pasie drogi 
powiatowej 4118E (działka nr ew. 203/7 – obręb Rylsk Duży).  
Zarząd Powiatu uzgodnił lokalizację projektowanej linii kablowej w pasie drogi 
powiatowej 4118E (działka nr ew. 203/7 – obręb Rylsk Duży). Inwestycja ma na 
celu poprawę warunków napięciowych dla ogółu mieszkańców m. Rylsk Duży. 
 
Ad. 3 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej SN w pasie 
kolejowym Rogowskiej Kolei Wąskotorowej w Rawie Mazowieckiej – dz. nr ew. 
300 obręb nr 1 oraz 94 obręb nr 2 (pomiędzy ulicami Skierniewicką i 
Mszczonowską.  
Zarząd Powiatu uzgodnił lokalizację projektowanej linii kablowej SN w pasie 
kolejowym Rogowskiej Kolei Wąskotorowej w Rawie Mazowieckiej – dz. nr ew. 
300 obręb nr 1 oraz 94 obręb nr 2 (pomiędzy ulicami Skierniewicką i 
Mszczonowską. Inwestycja ma na celu poprawę warunków napięciowych w tym 
rejonie miasta i pozwoli na demontaż napowietrznej linii energetycznej biegnącej 
wzdłuż pasa kolejowego.  
 
 
Ad. 4 Zatwierdzenie Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych na 2020 rok. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu zatwierdził Powiatowy Kalendarz Imprez 
Kulturalnych i Sportowych na 2020 rok z niewielkimi uwagami. 

 
Ad. 5 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Rawski za 2019 rok.   
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym sprawozdaniem które również 
będzie stanowić punkt na najbliższej Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 6 Przedstawienie wniosku dyrektora ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej i 
dyrektora ZPS w Białej Rawskiej  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania organu prowadzącego w relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu 
Edukacji w celu realizacji wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach 
programu Erazmus +. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Jolancie 
Popłońskiej Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 
oraz Panu Radosławowi Kaźmierczakowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej  do reprezentowania 
organu prowadzącego w relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w celu 
realizacji wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu 
Erazmus +. 



 
 
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a 
ust 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz formy i 
specjalności kształcenia , na które dofinasowanie jest przyznawane w roku 2020 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowym punkcie. Uchwała Nr 
154/2020 złącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 8 Uchwała Rady Powiatu  w sprawie zmiany WPF oraz uchwała Rady 
Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu. 
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 oraz w sprawie 
zmian budżetu na 2020 rok.  
 
Ad. 9 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany w budżecie powiatu oraz w 
sprawie  zmiany planów finansowych. 
Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz w 
sprawie  zmiany planów finansowych. 
Przedmiotowe Uchwały Nr 152/2020,  Nr 153/2020 stanowią złączniki nr 3 i 4 
do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 10 Propozycje tematów  Sesji Rady Powiatu  Rawskiego w  dniu 31.01.2020 
r.: 
 
- uchwała w sprawie powołania komisji ds. likwidacji barier dla osób 
niepełnosprawnych, 

- uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia uchwały w 
sprawie zakazu budowy nadajników sieci G5, 

- uchwała w sprawie budżetu obywatelskiego dla powiatu na 2020 rok, 

- uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie prawa miejscowego, 

- uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu  

- uchwała w sprawie zmiany WPF 

- sprawozdanie za 2019 rok z działalności Komisji Bezpieczeństwa , 

-sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Rawski za 2019 rok.   
Zarząd Powiatu zapoznał się tematami  najbliższej Sesje Rady Powiatu Rawskiego.  

 
Ad. 11 Wybuch Powstania Styczniowego 22.01.2020 r. godz. 12:00. 
(wytypowanie delegacji). 



 
Zarząd Powiatu wytypował Panią Zofię Winiarską, Pana Jarosława Kobierskiego 
oraz Sławomira Stefaniaka jako delegacje do złożenia  wieńców i zapalenia 
zniczy  przy obelisku ku czci powstańców 1863 r.  na rawskim cmentarzu.   
Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na używanie loga powiatu 
przez Rzecznika Praw Rodziny. 
 
Ad. 12 Upoważnienie dla  Zakładu Energetyki Cieplnej w Rawie Mazowieckiej 
do zgłoszenia szkody i odbioru odszkodowania w związku z  zaistniałą szkodą w 
węźle ciepłowniczym w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.     
W tym punkcie Zarząd Powiatu upoważnił Zakład Energetyki Cieplnej w Rawie 
Mazowieckiej zgodnie powyższym.   

 
Ad. 13 Przyjęcie planu pracy Zarządu Powiatu Rawskiego. 
Zarząd Powiatu przyjął plan pracy Zarządu Powiatu Rawskiego na 2020 rok.  
  
Ad. 14 Sprawy różne. 
W  sprawach różnych ustalono iż kolejne posiedzenie zarządu odbędzie się 
27.01.2020 roku o godzinie 1300. 
 
Ad. 15 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1700 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu. 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

 
Sporządził: Kinga Kacprzak 

Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Jacek Otulak            Wicestarosta  ............................................. 
         
Jarosław Kobierski Członek Zarządu   ............................................. 
 
Henryk Majewski             Członek Zarządu             .............................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Grzegorz Stefaniak    Członek Zarządu   ............................................... 

 

 


	Zarząd Powiatu:

