
P R O T O K Ó Ł NR 101/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 27 października 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: Tomasz Góraj - Sekretarz Powiatu, Katarzyna 
Zagajewska - Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Halina Bartkowicz-
Błażejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Andrzej Latek – 
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.       

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Jacek Otulak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie wyników postępowania na realizację zadania: Remont drogi 

powiatowej nr 1316E Pod borem- Raducz w m. Wilkowice. 
3. Wniosek o przesunięcie terminu rozliczenia zadania z 30.10.2020r. na 

13.11.2020r. remont drogi powiatowej 4105E Rossocha – Przewodowice – 
Rylsk Duży – Zuski – dr. woj. nr 707 na odcinku Annosław – Sławków. 

4. Przedstawienie Wniosku o dofinansowanie zakupu komputerów 
przenośnych dla szkół prowadzonych przez Powiat Rawski w ramach 
programu „Aktywna tablica”. 

5. Przedstawienie wniosku dyrektora ZSCEZiU o udzielenie pełnomocnictwa 
do reprezentowania Powiatu w kontaktach z Fundacją Rozwoju Systemu 
Edukacji  w Warszawie- Akredytacja ERASMUS 2020. 

6. Przedstawienie informacji ze spotkania z farmaceutami z terenu powiatu. 
7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie 

określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2020 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020r oraz Podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
rawskiego. 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 
2020 rok. oraz w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w 
sprawie zmian WPF na lata 2020 – 2035. 

10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na 
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Białej Rawskiej. 

11. Przyjęcie projektu uchwały Rady sprawie Rocznego programu współpracy 
powiatu z organizacjami pożytku publicznego w 2021 r. 

12. Porządek sesji rady Powiatu. 
13. Sprawy różne. 
14. Zamknięcie posiedzenia. 



 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał 
Wicestarosta - Jacek Otulak  witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Zatwierdzenie wyników postępowania na realizację zadania: Remont drogi 
powiatowej nr 1316E Pod borem- Raducz w m. Wilkowice. 
Zabierając głos w tym punkcie Pani Katarzyna Zagajewska – Z-ca Dyrektora 
Wydziału Infrastruktury przedstawiła informacje o wynikach postępowania. 
Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Aglet Sp. o.o  z 
Warszawy w cenie ofertowej brutto 188 012,27zł zł. Oferta jest najkorzystniejsza 
i otrzymała największą ilość punktów. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty.  
 
Ad. 3 Wniosek o przesunięcie terminu rozliczenia zadania z 30.10.2020r. na 
13.11.2020r. remont drogi powiatowej 4105E Rossocha – Przewodowice – Rylsk 
Duży – Zuski – dr. woj. nr 707 na odcinku Annosław – Sławków. 
W związku z brakiem możliwości rozliczenia zadania pn. Remont drogi 
powiatowej 4105E Rossocha – Przewodowice – Rylsk Duży – Zuski – dr. woj. 
nr 707 na odcinku Annosław – Sławków  zgodnie z Umową 101/RŚ/2020 z dnia 
26.06.2020r. Wydział Infrastruktury zwraca się prośbą o wnioskowanie do 
Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu rozliczenia zadania z 
30.10.2020r. na 13.11.2020 r. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym.  

 
Ad. 4 Przedstawienie Wniosku o dofinansowanie zakupu komputerów 
przenośnych dla szkół prowadzonych przez Powiat Rawski w ramach programu 
„Aktywna tablica”. 
W tym punkcie Pan Andrzej  Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 
poinformował iż Rządowy program „Aktywna Tablica” w 2020 roku, w związku 
z epidemią koronawirusa” objął też szkoły ponadpodstawowe. W 2020 roku, 
zgodnie z nie opublikowaną jeszcze Uchwałą Rady Ministrów należy kupować w 
ramach tego programu przede wszystkim komputery przenośne do nauki zdalnej. 
Pismo w tej sprawie otrzymaliśmy z MEN w dniu 23 października. Szkoły 
składają wnioski do organu prowadzącego – termin do 27 października 2020. 
Organ Prowadzący składa wniosek zbiorczy do Wojewody Łódzkiego  do 29 
października. Dotacja dla każdej szkoły 14 000 zł, udział organu prowadzącego 
3 500 zł  razem 17 500 zł. Rozpatrzenie wniosków przez Wojewodę do 3.11.2020 
r. Przekazanie środków finansowych   do 30 .11.2020 r. Wnioski złożyło 9 szkół 
na ogólną kwotę 157 500 zł. Dotacja 126 000 zł, udział Organu31 500 zł. Szkoły 
w Zespołach składają odrębne wnioski dla każdej ze szkół. 

Natomiast Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna  jest wyłączona z możliwości 
ubiegania się dotację. 



Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.  
 
 
Ad. 5 Przedstawienie wniosku dyrektora ZSCEZiU  w Rawie Mazowieckiej oraz 
dyrektor LO w Rawie Mazowieckiej o udzielenie pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu w kontaktach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  w 
Warszawie- Akredytacja ERASMUS 2020. 
Zarząd Powiatu udzielił Pełnomocnictwa Dyrektorom Panu Radosławowi 
Kaźmierczakowi oraz Panu  Arkadiuszowi Woszczykowi do samodzielnego 
reprezentowania Organu Prowadzącego w relacjach z Fundacją Rozwoju 
Systemu Edukacji w Warszawie, wynikających z udziału szkoły  w konkursie 
wniosków o akredytację w programie Erasmus na lata 2021 -2027. Przyznanie 
Akredytacji umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o 
dofinansowanie projektów. Projekty te są w pełni finansowane z środków 
zewnętrznych. 
Pełnomocnictwo udzielane jest na druku dostarczonym przez Fundację. 
 
Ad. 6 Przedstawienie informacji ze spotkania z farmaceutami z terenu powiatu. 
 
W tym punkcie Dyrektor Andrzej Latek poinformował iż  zgodnie z zaleceniem 
zorganizowaliśmy spotkanie z farmaceutami w dniu 21 października. Farmaceuci 
podtrzymali prezentowane w przedstawianym Zarządowi piśmie stanowisko, że 
do skutecznej realizacji ustawowego obowiązku dyżurów aptek na terenie 
powiatu w dni wolne, oraz w godzinach nocnych należy włączyć wszystkie apteki 
ogólnodostępne z terenu powiatu. W chwili obecnej dyżurują tylko apteki z terenu 
miasta Rawa Mazowiecka- siedem aptek. Mają w związku z tym średni 6 dyżurów 
nocnych bądź świątecznych w każdym miesiącu. Pozostałe apteki  (teren Miasta 
Biała Rawska- 4 i Regnów-  1) tego obowiązku nie spełniają. W przypadku ich 
włączenia częstotliwość dyżurów dla każdej z nich była by w granicach 3-4 na 
miesiąc. Podniesiono też, że w związku z epidemią należy liczyć się z 
koniecznością czasowego wyłączenia z pracy bądź znacznego ograniczenia 
godzin pracy aptek, których personel jest chory, bądź przebywa na kwarantannie. 
Obecnie taka sytuacja dotknęła aptekę „Nad Rawką” przy ulicy Słowackiego w 
Rawie Mazowieckiej kwarantanna 4 pracowników. Mamy pismo w tej sprawie. 
Wydział musi przygotować jak najszybciej projekt uchwały w tej sprawie na rok 
2021. Uchwała przed podjęciem musi być zaopiniowana przez samorządy gminne 
i samorząd aptekarski. Jako akt prawa miejscowego wchodzi w życie po 
ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego- 14 dni,  dlatego 
też sprawę należy traktować jako pilną.  
Rekomendujemy włączenie wszystkich aptek w system dyżurów, mając na 
uwadze możliwe znaczące zwiększone zapotrzebowanie na leki spowodowane 
epidemią i możliwe czasowe wyłączanie niektórych aptek z dostępności. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę.  
 
Ad. 7 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie 
określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 



niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2020 r. 
W dniu 23.10.2020r. wpłynęła z Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej informacja, że przyznane na ten rok  środki finansowe PFRON 
przeznaczone na realizację zadań  z zakresu rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych w wysokości 25.000 zł. nie zostaną wykorzystane. W 
związku z tym proponuje się przesunięcie kwoty 25.000 zł. z zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych pod nazwą "Finansowanie 
wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji  
w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukują 
pracy niepozostające w  zatrudnieniu (art. 35 ust 1 pkt 6a ustawy) na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.  
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  realizowane 
są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i zwiększenie kwoty 
przeznaczonej na ich realizację sprawi,   że większa ilość wniosków osób 
niepełnosprawnych zostanie zrealizowana w bieżącym roku.   
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego.  
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. oraz podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 267/2020 w sprawie zmiany w budżecie 
powiatu oraz uchwałę nr 268/2020 w sprawie zmiany planów finansowych 
budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok. Przedmiotowe uchwały stanową 
złącznik nr 2 i 3 do protokołu.  
 
Ad. 9 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 
2020 rok. oraz w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zmian WPF na lata 2020 – 2035. 
W tym punkcie Skarbnik Łukasz Sawicki przedstawił i omówił projekt Uchwały 
Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz w sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2035. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowane projekty uchwał.  
 
Ad. 10 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na 
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Białej Rawskiej. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę zgodnie z powyższym.  

 
Ad. 11 Przyjęcie projektu uchwały Rady sprawie Rocznego programu współpracy 
powiatu z organizacjami pożytku publicznego w 2021 r. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego.  
 
Ad. 12 Porządek sesji rady Powiatu. 



W tym punkcie Pan Tomasz Góraj – Sekretarz Powiatu przedstawił tematy na 
najbliższą Sesje Rady Powiatu Rawskiego : 
– uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok, 
– uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian WPF na lata 2020 – 2035 
- uchwała Rady Powiatu Rawskiego ws. ustalenia opłat za usunięcie i 
przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust. 1 lub 2 
ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów 
odstąpienia od usunięcia, 
- uchwała Rady Powiatu Rawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków,  
- uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 
Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej, 
- uchwała w sprawie przekazania skargi, 
- informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych – radni, pracownicy. 
Zarząd powiatu zapoznał się z przedmiotowa informacją. 

 
Ad. 13 Sprawy różne. 
Zabierając głos w sprawach różnych Pan Starosta Jacek Otulak poinformował iż 
Zarząd Klubu Sportowego Mazovia ponownie zwrócił się w rozmowach 
telefonicznych o zmniejszenie stawki opłat za korzystanie z boiska orlik przy 
Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej. W związku z powyższym 
zawnioskował o obniżenie stawki z kwoty 40 zł. za godzinę na 20 zł za godzinę 
dla Rawskiego Klubu Sportowego Mazovia z korzystania boiska sportowego 
Orlik przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej. Wniosek został 
większością przyjęty przy jednym głosie przeciwnym . 
 
Również w  sprawach różnych ustalono kolejny termin posiedzenia zarządu na 
dzień 03.11.2020 roku godzina 1400.  
 
Ad. 14 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia 
Wicestarosta  Rawski – Jacek Otulak dokonał o godzinie 1530 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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