
P R O T O K Ó Ł NR 35/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 11 sierpnia 2015 roku. 

 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 

z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Sławomir Stefaniak – Sekretarz 

Powiatu, Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor 

Wydziału Infrastruktury.   

  Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak.  

  

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3.  Aneks nr 1do umowy nr 174/2014 z dnia 24.09.2014 roku w sprawie pomocy 

finansowej dla Gminy Sadkowice na realizacje zadania inwestycyjnego pn. 

”Przebudowa drogi gminnej nr 113207E w miejscowości Bujały”,  

realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg – Etap II 

Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na 2015 rok w związku z 

rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne. 

4.  Propozycja porządku Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  

5.  Światowy dzień turystyki. 

6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego.  

8. Sprawy różne.                                                                                                                               

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 13
00 

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 również 

uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 3 Aneks nr 1do umowy nr 174/2014 z dnia 24.09.2014 roku w sprawie 

pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice na realizacje zadania inwestycyjnego 

pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 113207E w miejscowości Bujały”,  

realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg – Etap II 

Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na 2015 rok w związku z 

rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne. 

W tym punkcie Dyrektor Killman przedstawiła projekt aneksu nr 1 do umowy nr  

174/2014 z dnia 24.09.2014 roku w sprawie pomocy finansowej dla Gminy 



Sadkowice na realizacje zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa drogi 

gminnej nr 113207E w miejscowości Bujały”,  realizowanego w ramach 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg – Etap II Bezpieczeństwo – 

Dostępność – Rozwój na 2015 rok. W związku z rozstrzygnięciem 

postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa drogi 

gminnej nr 113207E w miejscowości Bujały”,  § 3 umowy  nr 174/2014 z dnia 

24.09.2014 roku otrzymuje brzmienie „Powiat Rawski udzieli ze swojego 

budżetu na rok 2015 pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy 

Sadkowice w kwocie 149 726,36 zł. , nie więcej niż 25% kosztów całkowitych 

zadania określonego w § 1 „.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy. 

Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę Łódzkiemu Oddziałowi 

Okręgowemu „Polskiego Czerwonego Krzyża” na umieszczenie pojemników z 

logo PCK w pasie drogowym zgodnie z obowiązującą stawką tj. 50 zł. za rok  za 

umieszczenie urządzeń w pasach drogowych.  

 

Ad. 4 Propozycja porządku Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  

Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił propozycję porządku 

IX Sesji Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się 28 sierpnia 2015 roku o 

godzinie 10
00

: 

1. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian budżetu roku 

2015. 

2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. 

3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

4. Sprawozdanie z działalności za 2014 rok AMG Centrum Medyczne Oddział 

w Rawie Mazowieckiej.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Rawskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Teresą 

Pietrzak - Radną Rady Powiatu Rawskiego. 

Zarząd Powiatu przyjął propozycję powyżej przedstawionego porządku IX Sesji 

Rady Powiatu Rawskiego. 

 

Ad. 5 Światowy dzień turystyki. 

Zabierając głos w tym punkcie Starosta Krzyczkowski poinformował, iż w dniu 

5 sierpnia br. uczestniczył w Rogowie w spotkaniu dotyczącym propozycji 

zorganizowania w ciągu 3 dni tj. 25-27 września br. na terenie również Powiatu 

Rawskiego Światowych Dni Turystyki, połączonych z obchodami 100-lecia 

Kolei Wąskotorowej. W związku z powyższym należy przeanalizować zakres  

prac Powiatu Rawskiego wewspółorganizacji  w/w imprezy oraz zainteresować 

gminy powiatu rawskiego położone wzdłuż kolejki wąskotorowej we włączenie 

się również w organizacje imprezy.  

 



Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 80/2015 w sprawie zmian w 

budżecie powiatu  na 2015 rok, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego.  

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w 

sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2015 rok. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę  w powyższej sprawie. Uchwała 

Nr 81/2015 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 8 Sprawy różne. 

Zabierając głos w tym punkcie Starosta Krzyczkowski poruszył kwestie 

rozważenia dalszej możliwości uczestnictwa Powiatu Rawskiego w tworzącej 

się organizacji celowego Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w celu 

realizacji projektów geodezyjnych. Druga kwestia natomiast dotyczyła 

organizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, w IV kwartale 

br. konkursu projektów i należy się zastanowić  nad uczestnictwem  Powiatu 

Rawskiego w ogłaszanym konkursie. 

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 18.08.2015 

roku godz. 13
00

.  

 

Ad. 9 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  

Rawski – Józef Matysiak  dokonał o godzinie 14
30

 zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu. 

 

 

 

W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  

 

Sporządziła: Kinga Kacprzak 
 

Zarząd Powiatu: 

 

Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 

 

Marian Krzyczkowski Wicestarosta  ............................................. 

 

Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 

 

Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 

 

Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 



 

 

 


