
P R O T O K Ó Ł NR 50/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 1 grudnia 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, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej, Jolanta Popłońska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Białej Rawskiej.  

   Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak.  

  

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3.  Uzgodnienie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogowiec – 

droga powiatowa nr 4109E Kurzeszyn – Janolin oraz Księża Wola – Chrusty 

– w części oświetlenia w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 4153E 

Podkonice – Soszyce.  

4. Ustalenie służebności przesyłu gazu dla mieszkańców ulicy Jeżowskiej w 

pasie kolei wąskotorowej – działka o numerze ewidencyjnym 300 ( ul. 

Jeżowska Rawa Mazowiecka). 

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2015 rok.  

7. Zatwierdzenie harmonogramu pracy aptek na miesiące grudzień i styczeń.  

8. Wyrażenie zgody na wymianę drzwi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Białej Rawskiej.  

9. Wyrażenie zgody na dzierżawę stołówki szkolnej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.  

10.  Sprawy różne.                                                                                                                               

11. 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   Uzgodnienie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogowiec – 

droga powiatowa nr 4109E Kurzeszyn – Janolin oraz Księża Wola – Chrusty – 

w części oświetlenia w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 4153E 

Podkonice – Soszyce.  



Zarząd Powiatu uzgodnił projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Rogowiec – droga powiatowa nr 4109E Kurzeszyn – Janolin oraz Księża Wola 

– Chrusty – w części oświetlenia w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 

4153E Podkonice – Soszyce.  

 

Ad. 4 Ustalenie służebności przesyłu gazu dla mieszkańców ulicy Jeżowskiej w 

pasie kolei wąskotorowej – działka o numerze ewidencyjnym 300 ( ul. Jeżowska 

Rawa Mazowiecka). 

Zarząd Powiatu do rozpatrzenia tematu powróci na jednym z kolejnych 

posiedzeń zarządu po ustaleniu wyceny służebności dla powyższej 

nieruchomości. 

 

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 116/2015 w sprawie zmian w 

budżecie powiatu , która stanowi załącznik nr 2 do protokołu 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2015 rok.  

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2015 rok. 

Zarząd Powiatu  podjął Uchwałę Nr 117/2015  która  stanowi załącznik nr  3   

do protokołu. 

 

Ad. 7 Zatwierdzenie harmonogramu pracy aptek na miesiące grudzień i styczeń. 

Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram pracy aptek w powiecie rawskim w 

miesiącu grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Harmonogram stanowi 

załącznik nr 4 i 5 do protokołu.  

 

Ad. 8 Wyrażenie zgody na wymianę drzwi w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wymianę drzwi wejściowych w internacie 

szkoły w ramach  środków pieniężnych zgromadzonych przez Radę Rodziców.  

 

Ad. 9 Wyrażenie zgody na dzierżawę stołówki szkolnej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.  

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej zwróciła się z 

wnioskiem o wyrażenie zgody na wydzierżawienie kuchni i stołówki szkolnej 

przy internacie szkoły na czas nieokreślony. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydzierżawienie kuchni i stołówki szkolnej na 

czas nieokreślony i  na dotychczasowych warunkach. Szczegółowe warunki 

dzierżawy zostaną określone w SIWZ. 

Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie w 

wysokości 4200 zł. remontu  zalanych pomieszczeń w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej, w związku z awarią rury 

doprowadzającej wodę w gabinecie medycznym.   

 

Ad. 10 Sprawy różne. 



Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował o 

podpisaniu umowy z WFOŚiGW w formie pożyczki i dotacji na 

„Termomodernizacje  kompleksu budynków szpitala św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej.” Kolejno Starosta Matysiak poinformował o spotkaniu 

opłatkowym które odbędzie się w dniu 18.12.2015 roku o godzinie 15
00

 w 

Starostwie Powiatowym, oraz o balu charytatywnym w dniu 6.02.2016 roku w 

Ossie. 

Ponadto w sprawach różnych  ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 
8.12.2015 roku godz. 14

00
. 

 

Ad. 11 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Józef Matysiak 

Starosta  Rawski dokonał o godzinie 14
00

 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  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


