
P R O T O K Ó Ł NR 121/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 8 maja 2009 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Pani Teresa Pietrzak – 
Przewodnicząca Rady Powiatu,  Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału 
Rozwoju, Promocji i Informacji.  
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 pełnomocnictwa do reprezentowania 

Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o dofinansowanie oraz 
realizacji projektu. Projekt ZSP w Białej Rawskiej „ Dobra szkoła – 
lepsza przyszłość”.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ZSP w Białej Rawskiej         
„ Dobra szkoła – lepsza przyszłość”. 

5. Wniosek Komendanta Powiatowej Komendy Policji o dofinansowanie              
„ Konkursu Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie”.  

6. Wniosek Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej o 
wsparcie zawodów sportowych.  

7. Wniosek o nadanie uprawnień szkoły publicznej dla Szkoły Policealnej 
dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej dla zawodu technik rolnik – Pan 
Mirosław Górecki.  

8. Informacja w sprawie termomodernizacji budynku ZSCEZiU ( internat). 
9. Informacja w sprawie remontu elewacji budynku Starostwa przy Pl. 

Wolności 1.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
11. Propozycja porządku XXXI Sesji Rady Powiatu.  
12. Porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

rawskiemu na realizację zadania związanego z remontem drogi 
powiatowej Łochów - Zarzecze. 

13. Sprawy róŜne. 
14. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1100 dokonał Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 



 2 

Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku dzisiejszego 
Zarządu równieŜ uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie oraz realizacji projektu pt.„ Dobra szkoła – lepsza przyszłość” 
realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.  
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
przedstawiła Zarządowi Powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa Pani Jolancie Popłońskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkól 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej do reprezentowania Powiatu Rawskiego 
przy realizacji projektu „ Dobra szkoła – lepsza przyszłość” w ramach Priorytetu 
IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 „ Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” w szczególności do: 
formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu, 
dysponowania i wydatkowania przekazanych środków, rozliczania otrzymanego 
dofinansowania oraz składania innych dokumentów związanych z wdroŜeniem i 
wykonywaniem projektu.   
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 179/2009 w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.„ Dobra szkoła – lepsza przyszłość” 
realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej   
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 177/2009 w sprawie zatwierdzenia projektu 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.„ Dobra szkoła 
– lepsza przyszłość”. Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Ad. 5 Wniosek Komendanta Powiatowej Komendy Policji o dofinansowanie                                  
„ Konkursu Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie”.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie „Konkursu Sprawności 
Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie „ w wysokości 500 zł.  
 
Ad. 6 Wniosek Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej o 
wsparcie zawodów sportowych.  
Zarząd Powiatu zdecydował o wsparciu zawodów poprzez zakup pucharów jako 
nagrody dla zwycięzców zawodów sportowych.  
Na wniosek Wicestarosty Mariana Krzyczkowskiego Zarząd Powiatu wyraził 
zgodę na zakup roweru jako nagrody specjalnej dla najlepszego zawodnika z 
terenu powiatu rawskiego w zawodach pt.” Bieg Majowy” , oraz „Bieg 
Integracyjny”, które odbędą się w dniu 18.05. br. w Skierniewicach. Zarząd 
przeznaczył na ten cel kwotę 300 zł. 
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Ad. 7 Wniosek o nadanie uprawnień szkoły publicznej dla Szkoły Policealnej 
dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej dla zawodu technik rolnik.  
Pan Mirosław Górecki zwrócił się z prośba do Zarządu Powiatu o nadanie 
uprawnień szkoły publicznej dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rawie 
Mazowieckiej dla zawodu technik rolnik. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę  o nadanie uprawnień  Szkoły Policealnej dla 
Dorosłych kształcącej w zawodzie technik rolnik.  
 
Ad. 8 Informacja w sprawie termomodernizacji budynku ZSCEZiU ( internat). 
Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji 
poinformował Zarząd, Ŝe całkowity koszt termomodernizacji budynku internatu  
wyniesie 214 tyś zł. W budŜecie powiatu zabezpieczone są środki w wysokości 
150 tyś zł. Pan Dyrektor zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o 
zabezpieczenie w budŜecie powiatu dodatkowych środków finansowych w 
wysokości 64 tyś zł. z przeznaczeniem na realizację całego zadania . 
Zarząd Powiatu zabezpieczył w budŜecie powiatu dodatkową kwotę w 
wysokości 64 tyś zł.  na termomodernizację budynku internatu ZSCEZiU w 
Rawie Mazowieckiej.  
 
 Ad. 9 Informacja w sprawie remontu elewacji budynku Starostwa przy Pl. 
Wolności 1.  
Pan Dyrektor Irla zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o środki 
finansowe w wysokości 13.400 zł. na aktualizację projektu i kosztorysu 
budowlanego  elewacji budynku Starostwa oraz wykonanie dokumentacji 
technicznej montaŜu windy i remontu tarasu. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na aktualizację projektu i  dokumentacji 
kosztorysowej elewacji budynku oraz polecił wykonać dokumentacje remontu 
tarasu przeznaczając  na ten cel kwotę w wysokości  10.000 zł. Projekt i 
kosztorys  windy zostanie wykonany w następnym etapie.  
 
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie roku 2009. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 178/2009. Uchwała stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 11 Propozycja porządku XXXI Sesji Rady Powiatu. 
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił Zarządowi Powiatu 
propozycję porządku obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Rawskiego, która 
odbędzie się w dn. 27.05.2009 roku: 
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
- podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania 
nauczycieli, 
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- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego w                 
Samodzielnym Publicznym  Zakładzie Opieki Zdrowotnej za 2008 rok, 
- sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów z działalności za 
2008 rok, 
- informacja Inspektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  
w sprawie wirusa AH1N1( świńska grypa), 
- informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Państwowej 
Powiatowej StraŜy PoŜarnej w sprawie zagroŜenia budowlanego i 
przeciwpoŜarowego w powiecie. 
Zarząd Powiatu przyjął powyŜszy porządek Sesji Rady. 
 
Ad. 12 Porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 
rawskiemu na realizację zadania związanego z remontem drogi powiatowej 
Łochów - Zarzecze. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 
Rawa Mazowiecka a Zarządem Powiatu Rawskiego dotyczącego udzielenia 
pomocy finansowej powiatowi rawskiemu związanego z remontem drogi 
powiatowej na odcinku Łochów – Zarzecze. Przedmiotem porozumienia jest 
przekazanie Zarządowi Powiatu Rawskiego środków finansowych w kwocie do 
200.000 zł.  
 
Ad. 13 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych zabrała głos Pani Przewodnicząca Teresa Pietrzak, która 
zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o przyznanie dotacji z 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
wysokości 5000,00 zł. na zadanie pn. „Zagospodarowanie  osiedla 
Tomaszowska”  (III etap). 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek i przyznał dofinansowanie w 
kwocie 3000,00 zł. na zagospodarowanie terenów zielonych i dokonanie 
niezbędnych nasadzeń. 
RównieŜ w  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na 
dzień 15.05.2009 r. na godz. 1000 . 
 
Ad. 14 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1000 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
 
W załączeniu: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


