
P R O T O K Ó Ł NR 114/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 2 marca 2009 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
Ponadto w obradach brali udział: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pan 
Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Pan Krzysztof Gawot – Inspektor w 
Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Halina Bartkowicz- BłaŜejewska – 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.   
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Rawski – Marian Krzyczkowski. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Prośba o wydanie upowaŜniania do działania w kierunku pisania i 

realizowania w latach 2009-2010 projektu „ Klucz do matury” w ramach 
Programu Operacyjnego kapitał ludzki, poddziałanie 9.1.2 „ 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic, w jakości usług 
edukacyjnych”. 

4. Prośba o dodatkowe środki na zakup do bloku Ŝywieniowego internatu 
ZSP w Białej Rawskiej zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania. 

5. Przedstawienie kalendarza imprez kulturalnych prowadzonych przez 
Powiat Rawski. 

6. Wniosek RKS Mazovia o pokrycie kosztów przejazdu na turniej 
siatkarski. 

7. Wniosek ZSP w Rawie Mazowieckiej o dofinansowanie przejazdu 
młodzieŜy do Lednicy. 

8. Rozpatrzenie wniosku Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.  
9. Uchwała w sprawie układu wykonawczego uchwały Rady Powiatu 

Rawskiego.  
10. WyraŜenie zgody na dzierŜawę pomieszczeń w budynku przy ul. 

Kościuszki 5. 
11. Sprawy róŜne. 
12. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1000 dokonał 
Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski , witając zaproszonych gości oraz 
członków Zarządu.  
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Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku  Zarządu równieŜ 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Prośba o wydanie upowaŜniania do działania w kierunku pisania i 
realizowania w latach 2009-2010 projektu „ Klucz do matury”.  
Prośbę Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej 
przedstawił Pan Krzysztof Gawot – Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i 
Sportu. Poinformował, Ŝe udział szkoły przy realizacji projektu nie wymaga 
własnego wkładu finansowego. 
Zarząd Powiatu upowaŜnił Arkadiusza Woszczyka Dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącemu  w Rawie Mazowieckiej do działania w kierunku pisania i 
realizowania w latach 2009 – 2010 projektu „ Klucz do matury” w ramach 
Programu Operacyjnego kapitał ludzki, poddziałanie 9.1.2                              
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic, w jakości usług edukacyjnych”.   
 
Ad. 4 Prośba o  środki na zakup do bloku Ŝywieniowego Internatu ZSP w Białej 
Rawskiej zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania. 
Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej zwróciła 
się z prośbą o środki finansowe w kwocie 5700 zł na zakup do bloku 
Ŝywieniowego internatu zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania. Pani 
Dyrektor poinformowała, Ŝe w wyniku kontroli Sanepidu jaka miła miejsce w 
szkole zaleceniem jest zakupienie zmywarki. 
Zarząd zdecydował, aby szkoła dokonała zakupu zmywarki z środków 
własnych. Szkoła powinna wystąpić z pismem do Zarządu Powiatu o 
przesunięcie środków w planie finansowym z wydatków bieŜących na zakup 
inwestycyjny. 
  
Ad. 5 Przedstawienie kalendarza imprez kulturalnych prowadzonych przez 
Powiat Rawski. 
Zarząd  wniósł o  uzupełnienie kalendarza o następujące imprezy  „IV Strony 
Rawy” ( Stowarzyszenie Muzyka Odnaleziona ), oraz Współpraca z Pałacem 
Wola Chojnata z zakresu imprez okazjonalnych promujących powiat. 
 Po dokonanych zmianach Zarząd wstępnie zaakceptował kalendarz imprez 
kulturalnych. 
 
Ad. 6 Wniosek RKS Mazovia o pokrycie kosztów przejazdu na turniej 
siatkarski. 
Rawski Klub Sportowy „Mazovia” zwrócił się z prośbą o pokrycie kosztów 
przejazdu na turniej siatkarski do Nowego Sącza. 
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Zarząd Powiatu pokryje koszt przejazdu zawodniczek do Nowego Sącza do 
kwoty 1800 zł. W/w dofinansowanie ma formę nagrody za awans  siatkarek do 
półfinału w turnieju. 
 
Ad. 7 Wniosek ZSP w Rawie Mazowieckiej o dofinansowanie przejazdu 
młodzieŜy do Lednicy. 
Kolejny wniosek wpłynął z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie 
Mazowieckiej i dotyczył dofinansowania przejazdu młodzieŜy do Lednicy  w 
dniach 6-7.06.br. w ramach Międzynarodowego Spotkania MłodzieŜy 2009. 
Zarząd zdecydował by szkoła pokryła koszty przejazdu ze środków własnych  w 
kwocie 2200 zł.  W przypadku braku środków finansowych w szkole zostaną 
one uzupełnione z budŜetu powiatu.  
 
Ad. 8 Rozpatrzenie wniosku Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.  
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Halina Bartkowicz - 
BłaŜejewska przedstawiła Zarządowi wniosek, który wpłynął od Polskiego 
Towarzystwa Walki z Kalectwem o zakup biletów na przedstawienie dla dzieci 
niepełnosprawnych z terenu powiatu rawskiego. Towarzystwo Walki  
z Kalectwem za zebrane pieniądze ze sprzedaŜy biletów zakupi sprzęt 
rehabilitacyjny do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej, oraz 
Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro 
Dzieci”.  
Zarząd zatwierdził zakupu biletów za kwotę 2.000 zł. 
 
Ad. 9 Uchwała w sprawie układu wykonawczego uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego.  
W tym punkcie Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr XXVIII/150/2009 Rady 
Powiatu Rawskiego z dnia 20 lutego 2009 r. 
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 162/2009 stanowiącą załącznik nr 2  
do niniejszego protokołu.  
RównieŜ w tym samym punkcie Zarząd Powiatu przyjął informację z wykonania 
planu finansowego za 2008 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej. 
 
Ad. 10 WyraŜenie zgody na dzierŜawę pomieszczeń w budynku przy ul. 
Kościuszki 5. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na najem pomieszczeń w budynku przy ul. 
Kościuszki 5 na I piętrze. Zarząd  upowaŜnił Wydział  Organizacyjny do 
uruchomienia procedury przetargowej . 
 
Ad. 11 Sprawy róŜne. 



 4 

W sprawach róŜnych ustalono wstępnie termin kolejnej sesji Rady Powiatu na 
dzień 8.04.2009 r. godz. 1000, oraz  kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
11.03.2009 r. na godz. 1000 . 
 
Ad. 12 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta 
Rawski – Marian Krzyczkowski dokonał o godzinie 1200 zamknięcia 
posiedzenia Zarządu Powiatu.  
 
W załączeniu: 

      - wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządziła : Kinga Kacprzak 
 
 
Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski   (-) ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta   (-) ............................................. 
 
Wacław Adamczyk  Członek Zarządu  (-)        ............................................. 
 
Krzysztof Janeczek  Członek Zarządu   (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu  (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


