
P R O T O K Ó Ł NR 51/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 8 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: Maria Charążka – Przewodnicząca 

Rady, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu,  Marzena Pakuła - Skarbnik 

Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Wiesław 

Miksa – Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.  

   Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak.  

  

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3.  Wyniki postępowania do 30000 euro na Zwalczanie śliskości zimowej oraz 

odśnieżanie chodników usytuowanych w ciągach dróg powiatowych na 

terenie miasta Rawa Mazowiecka. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2015 rok.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do projektu budżetu 

powiatu na 2016 rok.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016-2026.  

8. Propozycja tematów na Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  

9. Informacja w sprawie złożonych interpelacji radnych.  

10. Wniosek o wyremontowanie mieszkania przy ul. Kolejowej 6 w Rawie 

Mazowieckiej.  

11. Wniosek o wyrażenie zgody na zamieszczenie herbu powiatu na mapie.  

12. Wniosek Pełnomocnika PGE Dystrybucja SA Pan Jakuba Jakóbczaka z BB 

Instal Sp.z. o o. w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację urządzenia 

niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego, to jest przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej 

niskiego napięcia, wraz z wyminą stanowiska słupowego niskiego napięcia 

na działce nr ewidencyjny 180, obręb Lutobory, gmina Sadkowice.  

13.  Sprawy różne.                                                                                                                               

14. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 14
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  Wyniki postępowania do 30000 euro na Zwalczanie śliskości zimowej 

oraz odśnieżanie chodników usytuowanych w ciągach dróg powiatowych na 

terenie miasta Rawa Mazowiecka. 

Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła 

informacje z przeprowadzonego postępowania na Zwalczanie śliskości zimowej 

oraz odśnieżanie chodników usytuowanych w ciągach dróg powiatowych na 

terenie miasta Rawa Mazowiecka. Do dnia 03.12.2015r.godz. 12
00

, tj. terminu 

składania ofert cenowych,  wpłynęła 1 oferta P.P.H.U. „DREWBUD” Kazimierz 

Budek 96-214 Cielądz, Komorów 15 w kwocie ofertowej 71.296,20 zł brutto za 

wykonanie usługi.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki powyższego postępowania. 

 

Ad. 4  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyższej kwestii. Uchwała Nr 118/2015 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu 

 

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2015 rok.  

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2015 rok.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyższej kwestii. Uchwała Nr 119/2015 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do projektu budżetu 

powiatu na 2016 rok.  

W tym punkcie Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt uchwały w 

sprawie wprowadzenia zmian do projektu budżetu powiatu na 2016 rok.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę zgodnie z powyższym. Uchwała Nr 120/2015 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016-2026.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016-2026. 

Uchwała Nr 121/2015 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Ad. 8 Propozycja tematów na Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  

Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił propozycje porządku 

XIV Sesji Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się 30 grudnia 2015 roku o 

godzinie 10
00

: 

1. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany budżetu na 

2015 rok.  

2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej  

3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie budżetu powiatu na 

2016 rok. 



4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ustalania trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych 

prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne nie będące jednostką 

samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Rawskiego oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru banku świadczącego obsługę bankową 

budżetu powiatu. 

Zarząd Powiatu przyjął przedstawiony powyżej porządek XIV Sesji Rady 

Powiatu Rawskiego. 

 

Ad. 9 Informacja w sprawie złożonych interpelacji radnych.  

W tym punkcie Pan Sekretarz poinformował Członków Zarządu o złożonych 

interpelacjach Radny Powiatu Rawskiego.  

 

Ad.  10 Wniosek o wyremontowanie mieszkania przy ul. Kolejowej 6 w Rawie 

Mazowieckiej.  

Zarząd Powiatu rozpatrzenie wniosku przełożył na jedno z kolejnych posiedzeń 

zarządu po jego uszczegółowieniu.  

 

Ad. 11 Wniosek o wyrażenie zgody na zamieszczenie herbu powiatu na mapie.  

Wydawnictwo BiK z Piły zwróciło się prośbą o wyrażenie zgody na 

zamieszczenie herbu powiatu oraz danych teleadresowych Starostwa 

Powiatowego na mapie Administracyjno – Turystycznej Województwa 

Łódzkiego. Powyższe dane zostaną zamieszczone nieodpłatnie.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek.   

 

Ad. 12 Wniosek Pełnomocnika PGE Dystrybucja SA Pan Jakuba Jakóbczaka z 

BB Instal Sp.z. o o. w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację urządzenia 

niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego, to jest przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej 

niskiego napięcia, wraz z wyminą stanowiska słupowego niskiego napięcia na 

działce nr ewidencyjny 180, obręb Lutobory, gmina Sadkowice.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek, wyrażając zgodę na 

przeprowadzenie prac, z jednoczesnym zobowiązaniem inwestora do 

przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, po ich wykonaniu.  

 

Ad. 13 Sprawy różne. 

W sprawach różnych  ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 15.12.2015 

roku godz. 15
00

, kolejny na dzień 29.12.2015 r. 15
00

, oraz Sesje Rady Powiatu 

Rawskiego na dzień 30.12.2015 rok godzina 10
00

. 

 

Ad. 14 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Józef Matysiak 

Starosta  Rawski dokonał o godzinie 15
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  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


