
P R O T O K Ó Ł NR 118/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 7 kwietnia 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, Pani BoŜena Woźniak – Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy, Pani Janina Widulińska -  Inspektor ds. kontroli, 
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski –Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Urząd bliŜszy 

społeczeństwu II „ oraz udzielenie pełnomocnictw do reprezentowania 
powiatu rawskiego w zakresie jego realizacji. 

4. Przedstawienie wyników kontroli w ZSP w Białej Rawskiej.  
5. Rozpatrzenie podania w sprawie wymiany okien i wynajęcia mieszkania.  
6. Sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak , witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu.  
 
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 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Urząd bliŜszy 
społeczeństwu II „ oraz udzielenie pełnomocnictw do reprezentowania powiatu 
rawskiego w zakresie jego realizacji. 
Pani BoŜena Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Urząd bliŜszy 
społeczeństwu II„ w ramach poddziałania 6.1.2 realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz udzielenia 
pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie jego 
realizacji. Pani Dyrektor oznajmiła, iŜ głównym celem projektu jest wsparcie 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej w realizacji zadań na rzecz 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych poprzez upowszechnianie 
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pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w powiecie rawskim. W ramach 
projektu realizowane będą działania :  
- utworzenie nowych stanowisk pracy ( doradcy zawodowego – staŜysty oraz 3 
pośredników pracy – staŜystów) 
- szkolenia specjalistyczne w zakresie pośrednictwa pracy – 3 osoby  
- szkolenia specjalistyczne w zakresie poradnictwa zawodowego – 1 osoba.  
Okres realizacji projektu od 01.07.2009 r. – do 28.02.2010 r. Wartość projekt 
97.949, 61 zł. Wnioskowane dofinansowanie 83.257,16 zł. Wkład własny 
14.692,45 zł. – przeznaczony na szkolenia specjalistyczne dla pracowników 
zatrudnionych w ramach projektu.  
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 170/2009 w sprawie zatwierdzenia projektu 
oraz udzielenia pełnomocnictw. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad. 4 Przedstawienie wyników kontroli w ZSP w Białej Rawskiej.  
Na poprzednim posiedzeniu Zarządu Członkowie Zarządu otrzymali celem 
zapoznania się projekt wystąpienia pokontrolnego  w związku z 
przeprowadzoną  kontrolą kompleksową w 2008 roku w zakresie gospodarki 
finansowej w roku 2007 w   Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w Białej 
Rawskiej.  
Po krótkiej dyskusji Zarząd zdecydował, iŜ wystąpienie pokontrolne jest zbyt 
obszerne,  i treść tego wystąpienia naleŜy uszczuplić pozostawiając bardziej 
szczegółowe zapisy. Zalecenia pokontrolne bardziej rozbudować i sprecyzować, 
powinny być bardziej nakazujące wyeliminowanie nieprawidłowości jakie 
wynikły podczas kontroli.  NaleŜy zobowiązać Dyrektora szkoły do wykonania 
ściśle określonych zaleceń pokontrolnych. Pan Starosta zobowiązał Panią 
Inspektor ds. kontroli, aby wspólnie z Dyrektorem Wydziału Oświaty Kultury i 
Sportu  wystąpić o opinię prawną do prawnika w sprawie: kto ponosi 
odpowiedzialność w zaistniałej sytuacji ujawnionej w czasie kontroli, czy 
nadpłacone pieniądze naleŜy zwrócić i kto, czy zawiadomić rzecznika 
dyscypliny finansów publicznych.   
 
Ad. 5 Rozpatrzenie podania w sprawie wymiany okien i wynajęcia mieszkania.  
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił podanie Pani Barbary 
Lewandowskiej zamieszkałej przy ul. Reymonta 14 w Rawie Mazowieckiej w 
sprawie wymiany okien  i wynajęcia mieszkania w Babsku.  
Zarząd Powiatu zdecydował, iŜ komisja w składzie Pan Sławomir Stefaniak – 
Sekretarz Powiatu  i Pan Wacław Adamczyk – Członek Zarządu  zrobi 
rozeznanie w sprawie lokalu mieszkalnego Pani Barbary Lewandowskiej 
połoŜonego przy ul. Reymonta 14 w Rawie Mazowieckiej, oraz zapewni pomoc 
poprzez Powiatowy Urząd Pracy w sprawie znalezienia pracy dla męŜa Pani 
Lewandowskiej.  
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Ad. 6 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych ustalono  kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
17.04.2009 r. na godz. 830 . 
 
Ad. 7 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1400 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 (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


