
P R O T O K O Ł  NR  I /2010 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego 

odbytej w dniu 30 listopada 2010 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 
 Otwarcia sesji dokonali Pani Teresa Pietrzak – Przewodnicząca Rady Powiatu 

Rawskiego trzeciej kadencji.  Po powitaniu radnych oraz zaproszonych gości  

poprosiła, a następnie twierdziła, iż aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 16 

Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób stanowi 

quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.  

 Pierwszej sesji w nowej kadencji nadano podniosły charakter gdyż 

poprzedzona ona została uroczystym wprowadzeniem sztandaru Powiatu Rawskiego  

i wysłuchaniem hymnu państwowego 

 Następnie Pani Teresa Pietrzak przekazała dalsze prowadzenie obrad 

Radnemu seniorowi Markowi Dobkowi, który pogratulował nowo wybranym 

Radnym wyboru.  

  

Ad. 2 W ramach tego punktu porządku obrad radni czwartej kadencji otrzymali z rąk 

Pana Zbigniewa Mierzejewskiego – Przewodniczącego Powiatowej Komisji 

Wyborczej w Rawie Mazowieckiej  zaświadczenia o wyborze na radnego Rady 

Powiatu Rawskiego.. 

Następnie odbył się akt ślubowania. Wszyscy obecni na dzisiejszej sesji Radni 

złożyli ślubowanie, obejmując tym samym mandat Radnego Powiatu Rawskiego. 

 

Ad. 3 Ten punkt porządku obrad obejmował przyjęcie porządku obrad I sesji Rady 

Powiatu Rawskiego czwartej kadencji.  

 Do zaproponowanego porządku obrad przez Przewodniczącą Rady Powiatu 

poprzedniej kadencji, Starosta Rawski wniósł poprawkę wnosząc aby zdjąć 

z porządku obrad punkt 7 obejmujący przeprowadzenie wyborów i przyjęcie 

uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. 

Uzasadniając swój wniosek mówca stwierdził, iż w związku z sytuacją rezygnacji 

jednego z radnych z mandatu oraz drugą tura wyborów na stanowisko Burmistrza 

Białej Rawskiej zasadne jest nie obsadzanie tego stanowiska przed rozstrzygnięciem 

dotyczącym ostatecznego, pełnego składu Rady. 

 

 Wobec braku innych wniosków prowadzący obrady Marek Dobek zarządził 

głosowanie nad porządkiem obrad. 

Rada Powiatu Rawskiego 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła 

przedstawiony poniżej porządek obrad uwzględniający poprawkę zgłoszoną przez 

Starostę Rawskiego. 
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 W tym miejscu Radny Rafał Dobrowolski zaproponował przeprowadzenie 

poszczególnych wyborów w chwili gdy będzie pełny skład Rady. 

 Za tym wnioskiem głosował 1 Radny, przeciwko było 12 Radnych, dwóch 

Radnych wstrzymało się od głosu. 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Wysłuchanie hymnu państwowego, wręczenie zaświadczeń o wyborze 

na radnego oraz złożenie ślubowania przez poszczególnych radnych.  

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 

Eugeniusz Góraja wobec  jego równoczesnego wyboru na funkcję Burmistrza 

Miasta Rawa Mazowiecka. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przyjęcie zasad przeprowadzenia poszczególnych 

wyborów. 

6. Przeprowadzenie wyborów i przyjęcie uchwały w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Powiatu. 

7. Przeprowadzenie wyborów i przyjęcie uchwały w sprawie wyboru  Starosty 

Rawskiego. 

8. Przeprowadzenie wyborów i przyjęcie uchwały w sprawie wyboru  Wicestarosty 

Rawskiego. 

9. Przeprowadzenie wyborów i przyjęcie uchwały w sprawie wyboru pozostałych 

członków Zarządu Powiatu Rawskiego. 

10. Informacja Starosty o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 

 w okresie międzysesyjnym. 

11. Interpelacje Radnych. 

12. Zapytania i wolne wnioski. 

13. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 4 Następny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie  

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Eugeniusza Góraja wobec  jego 

równoczesnego wyboru na funkcję burmistrza miasta Rawa Mazowiecka. 

W tym miejscu Przewodniczący senior odczytał treść oświadczenia złożonego Pana 

Eugeniusza Góraja, a następnie projekt stosownej uchwały.  

 Do treści odczytanego przez Przewodniczącego obrad projektu uchwały uwag 

nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 

na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr I/1/2010 w sprawie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu Radnego Eugeniusza Góraja, która stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego protokołu.    

 

 Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wybór Komisji Skrutacyjnej 

i przyjęcie zasad przeprowadzenia poszczególnych wyborów. 
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Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących Radnych: 

1. Bogdana Batorka, 

2. Marka Szcześniaka, 

3. Henryka Majewskiego. 

 

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę  na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 

W wyniku głosowania, stosunkiem głosów 15 za, przy braku głosów przeciwnych 

i jednym głosie wstrzymującym się Rada Powiatu powołała w w/w składzie Komisję 

Skrutacyjną do przeprowadzenia poszczególnych wyborów. 

 Zadania jakie ma do spełnienia powołana Komisja Skrutacyjna przedstawił 

prowadzący obrady. 

Ukonstytuowanie się Komisji nastąpi w trakcie najbliższej przerwy w obradach. 

 

 

 Ad. 6 Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 

Rawskiego.  

Prowadzący obrady Radny senior Marek Dobek poprosił o zgłaszanie kandydatur 

na tę zaszczytną funkcję. 

Radny Józef Matysiak pełniący równocześnie funkcję Starosty Rawskiego 

w imieniu grupy Radnych PSL, zgłosił  na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu 

Rawskiego kandydaturę radnej Marii Charążka. Uzasadniając swoją propozycję 

stwierdził, iż kandydatka posiada stosowne wykształcenie wyższe 

i doświadczenie w pracy samorządowej. Posiadane umiejętności dają podstawę 

do twierdzenia, iż będzie właściwie wywiązywała się z  obowiązków jakie ciążą 

na Przewodniczącym Rady.  

Kandydatka Maria Charążka wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Po 10 minutowej  przerwie powołana Komisja Skrutacyjna rozdała karty 

do głosowania. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący  Komisji 

Skrutacyjnej Bogdan Batorek przedstawił zasady głosowania, zwracając szczególną 

uwagę na sposób wypełniania kart do głosowania.  

Następnie przystąpiono do aktu głosowania. 

Po policzeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Bogdan Batorek 

odczytał protokół z głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Powiatu 

Rawskiego. Oświadczył, iż Maria Charążka kandydatka na Przewodniczącą Rady 

Powiatu Rawskiego otrzymała 15 głosów za. W głosowaniu wzięło udział 15 

Radnych. 

Uwzględniając wyniki głosowania  Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydatka 

Maria Charążka uzyskała wymaganą większość głosów i została wybrana 

na Przewodniczącą Rady Powiatu Rawskiego. 

 Do prawidłowości przeprowadzonych wyborów zastrzeżeń nie wniesiono. 

W tej sytuacji Przewodniczący senior przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Rawskiego.  
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Do treści uwag nie było. 

Rada powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr I/2/2010 w sprawie 

wyboru Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego. 

 Uchwała nr I/2/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 

Rawskiego wraz protokołem z głosowania i kopertą zawierającą wypełnione karty 

z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.    

W tym miejscu Przewodniczący senior pogratulował nowo wybranej 

Przewodniczącej  i przekazał dalsze prowadzenie obrad Pani Marii Charążka. 

Dziękując za obdarzenie zaufaniem Przewodnicząca Maria Charążka  

oświadczyła, iż dołoży wszelkich starań aby przekonać cały skład Rady 

do merytorycznej współpracy  i do słuszności dokonanego w dniu dzisiejszym 

wyboru.  

 

Ad. 7  Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do wyboru  Starosty 

Rawskiego.  

Przewodnicząca Rady Maria Charążka otwierając listę zgłoszeń zaproponowała 

na funkcję Starosty Rawskiego kandydaturę obecnego Starosty - Radnego Józefa 

Matysiaka.  

Uzasadniając swoją propozycję stwierdziła, iż kandydat posiada stosowne 

przygotowanie zawodowe i doświadczenie w działalności samorządowej. Radny 

Józef Matysiak funkcjonuje w samorządach różnych szczebli od reaktywacji 

instytucji samorządowych.  

 Radny Józef Matysiak wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Starosty 

Rawskiego. 

Innych  kandydatur nie zgłoszono. 

 Po 10 minutowej  przerwie powołana Komisja Skrutacyjna rozdała karty 

do głosowania z naniesionym nazwiskiem kandydata. Przed przystąpieniem 

do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Bogdan Batorek przedstawił 

zasady głosowania.  

 Po policzeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  odczytał 

protokół z głosowania nad wyborem Starosty Rawskiego. Oświadczył, 

iż w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Kandydat  na funkcję Starosty 

Rawskiego Józef Matysiak otrzymał 13 głosów za. Dwie osoby nie dokonały 

wyboru. W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. 

 Uwzględniając wynik głosowania  Komisja Skrutacyjna stwierdza, 

że kandydat  Józef Matysiak uzyskał wymaganą ilość głosów i został wybrany 

Starostą Rawskim. 

 Do prawidłowości przeprowadzonych wyborów zastrzeżeń nie wniesiono. 

W tej sytuacji Przewodnicząca Rady Maria Charążka przedstawiła treść projektu 

uchwały w sprawie wyboru Starosty Rawskiego.  

Do treści uwag nie było. 

Rada powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę nr I/3/2010 w sprawie 

wyboru Starosty Rawskiego, które wraz protokołem z głosowania i kopertą 
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zawierającą wypełnione karty z przeprowadzonego głosowania, stanowi  załącznik 

nr 4 do niniejszego protokołu 

 Zabierając głos Starosta Józef Matysiak  podziękował za wybór na stanowisko 

Starosty Rawskiego. Zadeklarował, że będzie sumiennym wykonawcą uchwały 

Rady Powiatu, a kierowany przez Niego Zarząd Powiatu  realizował będzie zadania 

przed nim postawione.  

 

Ad. 8  Ten punkt porządku obrad zawierał przyjęcie uchwały w sprawie wyboru 

Wicestarosty Rawskiego. 

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wybiera 

Wicestarostę na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy ustawowego składu Rady.  

 Korzystając ze swoich uprawnień Starosta  Józef Matysiak zaproponował 

na funkcję Wicestarosty kandydaturę Radnego Mariana Krzyczkowskiego 

dotychczasowego Wicestarostę Rawskiego. Oświadczył, iż kandydat spełnia 

wszystkie wymogi zarówno w zakresie kwalifikacji jak i doświadczenia w pracy 

samorządowej. 

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.   

 Po 10 minutowej  przerwie powołana Komisja Skrutacyjna rozdała karty 

do głosowania z naniesionym nazwiskiem kandydata. Przed przystąpieniem 

do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Bogdan Batorek przedstawił 

zasady głosowania.  

Po policzeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół 

z głosowania nad wyborem Wicestarosty Rawskiego. Oświadczyła, iż Marian 

Krzyczkowski kandydat na funkcję Wicestarosty Rawskiego otrzymał 14 głosów za, 

przy braku głosów przeciwnych. Jedna osoba nie dokonała wyboru. 

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. 

Do prawidłowości przeprowadzonych wyborów zastrzeżeń nie wniesiono. 

W tej sytuacji Przewodnicząca Rady Maria Charążka przedstawiła treść projektu 

uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Rawskiego.  

Do treści uwag nie było. 

Rada powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę nr I/4/2010 w sprawie 

wyboru Wicestarosty Rawskiego, która wraz protokołem z głosowania i kopertą 

zawierającą wypełnione karty z przeprowadzonego głosowania, stanowi  załącznik 

nr 5 do niniejszego protokołu. 

 Zabierając głos Wicestarosta Marian Krzyczkowski podziękował za wybór 

na stanowisko Wicestarosty Rawskiego.  

 

Ad. 9  Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 

wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu.   

Korzystając z uprawnień Starosty wynikających z przepisu art. 27 ust. 3  ustawy 

o samorządzie powiatowym mówiącego, iż Rada Powiatu wybiera członków 

zarządu na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
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połowy ustawowego składu Rady, Starosta  Józef Matysiak zaproponował do składu 

Zarządu Powiatu Rawskiego następujące kandydatury Radnych: 

- Wacława Jacka Adamczyka, 

- Tadeusza Damaza, 

- Jarosława Kobierskiego. 

Następnie mówca scharakteryzował sylwetki zgłoszonych kandydatów.   

Wszyscy trzej zgłoszeni  kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

 W tym miejscu Radny Witold Szymański zgłosił do składu zarządu powiatu 

kandydaturę Radnej Teresy Pietrzak. 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, iż zgodnie z treścią art. 27 ust.3 wyboru członków 

zarządu dokonuje się na wniosek starosty. 

W tej sytuacji Radny wycofał swój wniosek. 

 Po 10 minutowej  przerwie powołana Komisja Skrutacyjna rozdała karty 

do głosowania z naniesionymi nazwiskami kandydatów do składu Zarządu Powiatu. 

 Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

Bogdan Batorek przedstawił zasady głosowania.  

Po policzeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół 

z głosowania nad wyborem: Wacława Jacka Adamczyka,  Tadeusza Damaza 

i Jarosława Kobierskiego na członków Zarządu Powiatu. Oświadczył, iż  kandydaci 

na funkcję członków Zarządu Powiatu Rawskiego otrzymali następującą liczbę 

głosów za: 

- Wacław Jacek Adamczyk - 13, 

- Tadeusz Damaz - 13, 

- Jarosław Kobierski – 13, 

przez co uzyskali wymaganą zwykłą większość głosów i zostali wybrani do składu 

Zarządu Powiatu Rawskiego. 

Przeciw wyborowi w/w kandydatów oddano jeden głos. Jedna osoba nie dokonała 

wyboru. 

 Do prawidłowości przeprowadzonych wyborów zastrzeżeń nie wniesiono. 

W tej sytuacji Przewodnicząca Rady Maria Charążka przedstawiła treść projektu 

uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Rawskiego.  

Do treści uwag nie było. 

Rada powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę nr I/5/2010 w sprawie 

wyboru członków Zarządu Powiatu, które wraz protokołem z głosowania i kopertą 

zawierającą wypełnione karty z przeprowadzonego głosowania, stanowi  załącznik 

nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 10 W tym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu Rawskiego 

oraz o pracy Zarządu Powiatu złożył  Starosta  Józef Matysiak. 

Rada Powiatu Rawskiego trzeciej kadencji na swojej XLVI sesji w dniu 

29 października 2010  roku  podjęła  następujące  uchwały: 

1. nr  XLVI/237/2010 w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego, 



 7 

2. nr  XLVI/238/2010  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 

projektowi budżetu, 

3. nr  XLVI/239/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji 

o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Powiatu Rawskiego oraz 

określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej, 

4. nr XLVI/240/2010 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego 

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2010 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Rawie 

Mazowieckiej, 

5. nr  XLVI/241/2010 w sprawie przyjęcia  programu współpracy Powiatu 

Rawskiego z organizacjami pożytku publicznego, 

6. nr  XLVI/242/2010 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 2010 r. 

7. nr  XLVI/243/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 

Wszystkie uchwały zostały wykonane przez przekazanie do Wojewody 

lub Regionalnej Izby Obrachunkowej. Do dnia dzisiejszego organa nadzoru 

nie stwierdziły ich nieważności.  

Zarząd Powiatu wykonał, bądź wykonuje na bieżąco treść uchwał,  zgodnie 

z przyjętymi w nich zapisami.  

 W okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu odbył  cztery posiedzenia. 

W dniu 3.11.2010 rok  

- zaopiniował Projekt Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki 

Odpadami dla gminy Rawa Mazowiecka 

- zaopiniował  Projektu Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki 

Odpadami dla  miasta Rawa Mazowiecka, 

- rozpatrzył wniosek o umieszczenia kabla energetycznego w pasie drogowym 

ul. Targowej  w Rawie Maz. 

- rozpatrzył wniosek o uzgodnienie projektu budowy parkingu w ul. 

Tomaszowskiej,  

-  rozpatrzył wniosek o wynajem pomieszczeń szkolnych w: 

 Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie 

Mazowieckiej,  

 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej,  

 Zespole Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 

Kopernika w Rawie Mazowieckiej. 
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- przyjął informację Dyrektora SPZOZ o upływie terminu pełnienia funkcji 

zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa SPZOZ Pani lek. med. Elżbiety 

Bursztynowicz. 

- rozpatrzył wniosek Fundacji Edukacji Muzycznej „ Pro Musica” 
 

W dniu 9.11.2010 r. 

- przedstawienie warunków rokowań dzierżawy nieruchomości SP ZOZ, 

 

W dniu 15.11.2010 r. 

- przyjął warunki rokowań dzierżawy nieruchomości SP ZOZ, 

- przyjął projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok oraz 

przyjęcie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu 

na lata 2011-2023. 

 

W dniu 23.11.2010 r.  

-  zapoznał się z informacją z wykonania zaleceń pokontrolnych w ZSCEZiU 

w Rawie Mazowieckiej, 

- rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP w Rawie Mazowieckiej 

- rozpatrzył wniosek o wyrażenie zgody na zakup aparatury medycznej do 

wykonywania zabiegów urologicznych, 

- podjął uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: Pani Joanny 

Kwiatkowskiej i Pani Marty Teresy Srebrzyńskiej, 

- rozpatrzył wniosku Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Rawie Mazowieckiej 

o wpis do ewidencji placówek niepublicznych Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Rzemiosła, 

- rozpatrzył wniosek Pana Dyrektora Arkadiusza Woszczyka w sprawie 

udostępniania boiska ORLIK, 

- rozpatrzył prośbę Pani Marioli Olszak w sprawie zameldowania osób z rodziny 

w wynajmowanym mieszkaniu w ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej, 

- przyjął regulamin rokowań dzierżawy gruntów szpitalnych, 

- wyraził zgodę na likwidacje środków trwałych w PUP, 

- wyraził zgodę na rozwiązanie umowy najmu garażu przez UG w Rawie Maz,  

- podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu, 

 

Nawiązują do przedstawionej informacji, Radny Marek  Dobek poprosił 

o przedstawienie decyzji zarządu powiatu w kwestii utworzenia zasadniczej szkoły 

zawodowej przy Cechu Rzemiosł Różnych. 

Odpowiedzi udzieliła Pani Jadwiga Majchrzak – dyrektor Wydziału Oświaty, 

Kultury i Sportu. Poinformowała, iż w chwili obecnej uzupełniane są dokumenty 

niezbędne do podjęcia decyzji. Na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu kwesta 

ta będzie przedmiotem  obrad. Następnie Starosta Rawski przeszedł do informacji z pracy Zarządu Powiatu  
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Powiatu Rawskiego oraz  pracy Zarządu Powiatu  innych pytań nie było. 

 Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu obrad życzenia owocnej 

kadencji nowej Radzie Powiatu złożył Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego – 

Dariusz Klimczak. Mówca zadeklarował, iż tak jak dotychczas będzie zabiegał 

o dobrą współpracę między władzami województwa łódzkiego, a władzami powiatu 

rawskiego  

 

Ad. 11 W następnym punkcie obejmującym interpelacje Radnych głosów nie było. 

  

Ad. 12 W punkcie zapytania i wolne wnioski Przewodnicząca Rady zwróciła się 

z prośbą o złożenie przez Radnych swoich deklaracji co do pracy w komisjach Rady 

powiatu Rawskiego. Zgodnie z treścią statutu, radny ma obowiązek pracy w co 

najmniej w dwóch komisjach. Następnie przypomniała o obowiązku złożenia 

w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów oświadczenia o swoim 

stanie majątkowych. 

 

Ad. 13  Po wyczerpaniu  przyjętego  porządku obrad, Pani Maria Charążka - 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 12:30
  

dokonała zamknięcia 

obrad I sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

W załączeniu: 

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu 

 

Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 


