
P R O T O K Ó Ł NR 86/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 17 lipca 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: Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Łukasz 
Sawicki – Skarbnik Powiatu, Halina Bartkowicz - Błażejewska – Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, Andrzej Latek – 
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Upoważnienie dla Z-cy Dyrektora w zakresie zarządzania drogami 

powiatowymi.  
3. Informacja nt. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania 

publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu 
prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych , realizowanych w 
formie  wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze środków PFRON. 

4. Pełnomocnictwo dla Pana Radosława Kaźmierczaka w zakresie realizacji 
projektu europejskiego Erazmus+ staż zawodowy – pewny start na rynku 
pracy.  

5. Pełnomocnictwo dla przedstawiciela podmiotu opracowującego Projekt 
Funkcjonalno – Użytkowy dla rozbudowy szpitala do występowania w 
imieniu Powiatu Rawskiego przed urzędami , instytucjami celem 
uzyskania uzgodnień i opinii.  

6. Układ wykonawczy do zmian w budżecie uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego.   

7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz w sprawie zmiany 
planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok. 

8. Przedstawienie propozycji zapytania ofertowego o cenę na wykonanie 
kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego w zakresie emisji 
obligacji.  

9. Sprawy różne. 
10. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1250 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Upoważnienie dla Zastępcy Dyrektora w zakresie zarządzania drogami 
powiatowymi.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę udzielającą upoważnienia Pani Katarzynie 
Zagajewskiej – Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury do załatwiania spraw 
i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zarządzania drogami 
powiatowymi. Przedmiotowa uchwała nr 226/2020 stanowi złącznik nr 2 do 
protokołu.  
 



Ad. 3 Informacja nt. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania 
publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych , realizowanych w formie  wsparcia wraz z 
udzieleniem dotacji ze środków PFRON. 
Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska -  Dyrektor PCPR przedstawiła ogłoszenie 
w tej sprawie. Po zapoznaniu  się z treścią  ogłoszeniem,   Zarząd Powiatu 
Rawskiego podjął decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie 
zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu 
prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizowanego w formie 
wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 5.000 zł.  

Przedstawiła również ogłoszenie o możliwości zgłaszania przez organizacje 
pozarządowe  działające na terenie powiatu rawskiego swoich kandydatów do 
komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania złożonych  w 
ramach konkursu ofert. 

 
Ponadto Pani Dyrektor  poinformowała o projekcie pn.  „PROJEKT  POWER 
dla PIECZY ZASTĘPCZEJ”. 
W związku z realizacją projektu przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy  i Polityki Społecznej współfinansowanego ze środków EFS pod nazwą 
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID 
-19” Powiat Rawski złożył do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
zapotrzebowanie na środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego                               
z oprogramowaniem, sprzętu audiowizualnego oraz środków ochrony osobistej i 
środków dezynfekcyjnych dla rodzin zastępczych z terenu powiatu rawskiego 
oraz dzieci i pracowników Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. Powiat po 
podpisaniu umowy z Wojewodą  otrzyma środki finansowe. 

Do końca sierpnia br musi nastąpić wykorzystanie dofinansowania przez 
samorząd. Natomiast do końca września br Powiat musi rozdysponować zgodnie 
z oszacowanymi już przez PCPR potrzebami zakupiony w ramach projektu sprzęt 
i środki ochrony osobistej.  

Sprzęt komputerowy oraz audiowizualny zostanie przekazany rodzinom 
zastępczym i placówce do bezpłatnego używania na podstawie umów użyczenia 
na okres nie dłuższy niż do 30 września 2025r. 

 

Następnie poinformowała o BONIE TURYSTYCZNYM. 

Po wejściu w życie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym Starosta (Czyli PCPR) 
będzie zobligowany do przekazania bazy danych o osobach i dzieciach  z pieczy 
zastępczej  uprawnionych do dodatku wychowawczego 500+. Baza danych 
będzie obejmowała: imiona i nazwiska, daty urodzenia, nr PESEL, adres 
zamieszkania. Dane  o nowych osobach  uprawnionych  i dzieciach z pieczy 
zastępczej będą przekazywane w cyklach miesięcznych – Starosta Wojewodzie        
w terminie do 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za poprzedni miesiąc 
kalendarzowy. 



Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższymi informacjami.  

 
Ad. 4 Pełnomocnictwo dla Pana Radosława Kaźmierczaka w zakresie realizacji 
projektu europejskiego Erazmus+ staż zawodowy – pewny start na rynku pracy.  
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa zgodnie z powyższym.  
 
Ad. 5 Pełnomocnictwo dla przedstawiciela podmiotu opracowującego Projekt 
Funkcjonalno – Użytkowy dla rozbudowy szpitala do występowania w imieniu 
Powiatu Rawskiego przed urzędami , instytucjami celem uzyskania uzgodnień i 
opinii.  
Również w tym punkcie Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa zgodnie z 
powyższym.  
 
Ad. 6 Układ wykonawczy do zmian w budżecie uchwały Rady powiatu 
Rawskiego.   
Zabierając głos w tym punkcie Skarbnik Łukasz Sawicki przedstawił i omówił 
projekt uchwały. 
Zarząd Powiatu Rawskiego podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie. Uchwała 
nr 223/2020 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 7 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz w sprawie zmiany 
planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 224/2020 w sprawie zmiany w budżecie 
powiatu oraz uchwałę nr 225/2020 w sprawie zmiany planów finansowych 
budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok. Przedmiotowe uchwały stanową 
złącznik nr 4 i 5 do protokołu.  
 
Ad. 8 Przedstawienie propozycji zapytania ofertowego o cenę na wykonanie 
kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego w zakresie emisji obligacji.  
Kontynuując Skarbnik przedstawił treść zapytania ofertowego cenowego na 
wykonanie kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego w zakresie emisji 
obligacji. Zakres usługi będzie polegał na :  

1. Wykonanie prac zawierających: 
• Analiza obecnej wieloletniej prognozy finansowej (WPF) i istniejącego 

zadłużenia pod kątem zdolności kredytowej i spełniania wskaźników z 
art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, 

• Przygotowanie propozycji programu emisji obligacji komunalnych, 
optymalnego pod kątem standardów rynkowych, potrzeb 
Zamawiającego oraz minimalizacji kosztów ewidencji papierów 
wartościowych, 

• Przygotowanie WPF zawierającej strukturę emisji zgodną z ww. 
programem emisji obligacji (bez arkusza Wykaz Przedsięwzięć), 

• Przygotowanie projektu Uchwały Rady Zamawiającego w sprawie 
emisji obligacji komunalnych wraz ze stosownym uzasadnieniem. 



2. Wykonaniu kompleksowej usługi doradztwa formalnoprawnego i 
merytorycznego w zakresie przeprowadzenia procedury pozyskania 
finansowania w formie emisji obligacji komunalnych: 
• oszacowanie wartości zamówienia i przygotowanie harmonogramu oraz 

procedury postępowania w zakresie jego udzielenia, gwarantującej 
zachowanie zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego 
traktowania oferentów, 

• przygotowanie Specyfikacji Zamówienia oraz skierowanie do instytucji 
finansowych aktywnych na rynku emisji obligacji komunalnych, 

• przygotowanie pakietu informacyjnego zawierającego podstawowe 
informacje o emisji i emitencie, 

• udzielanie wyjaśnień w zakresie zamówienia na każdym etapie 
postępowania, 

• ocena złożonych ofert wraz z rekomendacją oferty najkorzystniejszej, 
• pomoc w ewentualnych negocjacjach umowy emisyjnej. 

Termin wykonania usługi do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  

Ad. 9 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono kolejny termin posiedzenia na dzień 21 lipca br. 
godz. 1400 . 
 
 
Ad.10 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1430 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   ............................................... 
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