
P R O T O K Ó Ł  NR XIX/2012 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 14 września 2012 roku w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria CharąŜka o godz. 900 
otworzyła sesję i po powitaniu Radnych oraz zaproszonych gości oświadczyła, iŜ zgodnie 
z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, aktualnie                
w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Do zaproponowanego porządku obrad XIX sesji uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła porządek obrad w kształcie zaproponowanym 
przez Przewodniczącą Rady Powiatu. 
Przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad: 
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 

2012-2024.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9. 
8. Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 

w okresie międzysesyjnym. 
9. Interpelacje radnych. 
10. Zapytania i wolne wnioski. 
11. Zamknięcie obrad. 
 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XVIII sesji 
Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 27 lipca 2012 r. Do treści powyŜszego 
protokołu uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie protokół z XVIII sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w budŜecie powiatu na 2012 r. 

O zabranie głosu Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Marzenę Pakuła           
– Skarbnik Powiatu Rawskiego, która omówiła projektowane zmiany w budŜecie 
roku bieŜącego: 
Zgodnie z decyzją ŁUW Nr-I.3113.2.123.2012 dokonuje się zmniejszenia dotacji 
celowej zaplanowanej na zakupy inwestycyjne KPPSP o kwotę 6 000 zł, 
jednocześnie zwiększa się dotację celową na uzupełnienie 
wydatków bieŜących KPPSP o kwotę 6 000 zł. 
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Zwiększa się dochody z tytułu darowizn przekazanych na organizację XIV DoŜynek 
Powiatowych o kwotę 18 200 zł oraz z tytułu usług świadczonych podczas DoŜynek 
o kwotę 22 728 zł. Środki zostaną przeznaczone na promocję powiatu. 
Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 44 036 zł, środki zostaną 
przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej 
egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012. 
Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy grupami wydatków, działami i rozdziałami 
klasyfikacji budŜetowej w Starostwie. 
Oszczędności z wydatków majątkowych zostają przeznaczone na zwiększenie 
wydatków na obsługę zadłuŜenia, odsetki 144 000 zł oraz wykonanie prac 
remontowych w zapleczu bloku sportowego ZSP w Białej Rawskiej 12 700 zł. 

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych - zwiększenia: 
11 070 zł „Remont drogi powiatowej nr 4101E (Piekarowo) – Biała Rawska, odcinek 
Rzeczków – Biała Rawska od km 6+850 do km 10+800”, mapy, opracowania 
projektowe. 
21 234 zł „Remont drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) – Cielądz – Regnów, 
od km 8+635 do km 13+270”, mapy, opracowania projektowe. 
65 000 zł „Opłaty związane z przekształceniem SPZOZ w Rawie Mazowieckiej        
w spółkę.” 
Zmniejszenia: 
10 238 zł Projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” dotacja dla Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi” zadanie będzie realizowane od 2013 roku. 
140 000 zł „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych         
w Białej Rawskiej” 
90 004 zł „Wymiana eternitowego pokrycia dachowego na budynku głównym 
Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” 
30 000 zł „Termomodernizacja obiektów Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej – wymiana okien”. 

Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o opinię Przewodniczącego Komisji 
BudŜetu i Finansów – Pana Ryszarda Imiołę, który przedstawił pozytywną opinię 
komisji w zakresie proponowanych zmian. 

Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. Do treści uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych, obecnych w chwili głosowania 

na Sali, podjęła przy jednym głosie wstrzymującym się uchwałę nr XIX/135/2012      
w sprawie zmian budŜetu powiatu na rok 2012, której projekt stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały sprawie zmian      
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2012-2024. 
 O zabranie głosu Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Marzenę Pakuła             
– Skarbnik Powiatu Rawskiego, która omówiła projekt uchwały: 
 Zwiększenia: 
„Remont drogi powiatowej nr 4101E (Piekarowo)-Biała Rawska, odcinek Rzeczków 
-Biała Rawska od km 6+850 do 10+800” okres realizacji 2012-2013; ogółem nakłady 
finansowe 1 924 470 zł, w tym: 2012 rok 11 070 zł, 2013 rok 1 913 400 zł. 
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„Remont drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Cielądz-Regnów-Lesiew, 
odcinek Cielądz-Regnów, od km 8+635 do km 13+270”; ogółem nakłady finansowe 
2 552 234 zł, w tym: 2012 rok 21 234 zł, 2013 rok 2 531 000 zł. 
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. 
Zmiany: 
Projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” pierwotnie planowany do realizacji 
na lata 2012-2014, realizowany będzie w 2013 i 2014 roku. 
Umowy, których realizacja w roku budŜetowym i w latach następnych jest niezbędna 
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają               
w okresie dłuŜszym niŜ rok. 
Zwiększa się planowane, łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań 
wydatków bieŜących działu 710, rozdziału 71095 na lata 2013-2015.Następnie Pani   
Przewodnicząca poprosiła o opinię Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów   
– Pana Ryszarda Imiołę, który przedstawił pozytywną opinię komisji w zakresie 
przedmiotowej uchwały.  
Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. Do treści uwag nie 
było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła przy jednym głosie wstrzymującym się uchwałę nr XIX/136/2012      
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 
2012-2024, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
   
Ad. 6 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
W związku z tym, iŜ Wójt Gminy Sadkowice przewiduje złoŜenie wniosku                
o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II        
– Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój, Powiat Rawski udziela pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 41 000,00 zł, na zadanie pn.: 
„Remont drogi gminnej 383513 w Skarbkowej”.  

Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały w tej sprawie. Stanowisko Komisji przedstawił jej 
przewodniczący – Pan Ryszard Imioła. 

Do treści projektu uchwały, przedstawionej przez Przewodniczącą Rady, uwag 
nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XIX/137/2012 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Sadkowice, której projekt stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9. 
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Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej: 

Ze wspólnym wnioskiem o nadanie imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
szkołom wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej, ul. 15 Grudnia 9 tj. Liceum Ogólnokształcącemu, Technikum i Zasadniczej 
Szkole Zawodowej zwrócili się w dniu 24 sierpnia 2012 r. Rada Pedagogiczna, Rada 
Rodziców i Samorząd Uczniowski. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół organ prowadzący nadaje szkole imię na wniosek 
rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 
uczniowskiego. Inicjatywa nadania imienia szkole była decyzją przemyślaną. W tej 
kwestii wypowiedzieli się nauczyciele, uczniowie, a takŜe ich rodzice. Poprzez 
nadanie imienia szkoły zyskają swoistą indywidualność i toŜsamość wyróŜniającą je 
spośród innych szkół. Szkoły będą opierały swoje działanie wychowawcze na 
wartościach potwierdzonych Ŝyciem i działalnością patrona. Wzbogacona zostanie 
obrzędowość związana z patronem. Szkoły wejdą do rodziny szkół o tym samym 
imieniu, co prowadzić będzie do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń. 
Rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski jednogłośnie zdecydowali, 
aby nadać szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych            
w Białej Rawskiej imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 
Uroczystość nadania imienia w/w szkołom planuje się na Dzień Edukacji Narodowej 
w roku szkolnym2012/2013. 
O pozytywnej opinii Komisji Oświaty w zakresie omawianego projektu uchwały 
poinformował Przewodniczący Komisji – Pan Bogdan Batorek.  

Do treści projektu uchwały przedstawionego przez Panią Przewodniczącą Rady 
Powiatu uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XIX/138/2012  w sprawie nadania imienia 
szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej ul. 15 Grudnia 9, której projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 8 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym 
złoŜył  Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
Rada Powiatu Rawskiego czwartej kadencji na swojej  XVIII sesji w dniu 27 lipca 
2012 roku podjęła następujące uchwały: 
       1. nr XVIII/129/2012 w sprawie zmian budŜetu powiatu roku 2012; 
       2. nr XVIII/130/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego                
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów; 
     3. nr XVIII/131/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 
terenie powiatu rawskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 
Rawski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków; 
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4. nr XVIII/132/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie majątku do spółki 
powstałej z przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej     
w Rawie Mazowieckiej;  

5. nr XVIII/133/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/127/2012 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia 
ponadgimnazjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rawie Mazowieckiej                 
ul. Zwolińskiego 46 w ponadgimnazjalną 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową           
w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46;  
6. nr XVIII/134 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/128/2012 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia 
2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9 w 3-letnią 
Zasadniczą Szkołę Zawodową w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9;  
Wszystkie uchwały zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu lub Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej jako organom nadzoru. 
 

Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym odbył  osiem posiedzeń 
omawiając następujące sprawy: 
27 lipca 2012 roku: 
1. Zatwierdził wyniki przetargów na: 

a) remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice etap II, remont drogi 
powiatowej nr 4101E Piekarowo-Biała Rawska w m. Grzymkowice, remont 
drogi powiatowej nr 4306E Sierzchowy - Mała Wieś, oraz poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z drogi 
powiatowej nr 4118 E w miejscowości Regnów-  za kwotę 406.179,51 zł brutto 

b)  remont drogi powiatowej nr 4123E  na odcinku Celinów-Szczuki, remont drogi 
powiatowej nr 4105 E na odcinku Zuski-dr. woj., 

     c) dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z ładowaczem czołowym    
- w cenie ofertowej 195.000,00 zł, 

4. Wydał pozytywną opinię w sprawie zaliczenia odcinków dróg wewnętrznych do 
kategorii dróg publicznych gminnych w gminie Rawa Mazowiecka. 

5. Przyjął harmonogramu pracy aptek na miesiąc sierpień i wrzesień 2012 rok.  
6. Podjął uchwałę  w sprawie zmian w budŜecie 2012 roku. 
7. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu Rawskiego 

na 2012 rok. 
 3 sierpnia 2012 roku: 
1. Uzgodnił lokalizację ciepłociągu niskoparametrowego preizolowanego w pasie kolei 
wąskotorowej – działka nr ew. 94, obręb 2 w Rawie Mazowieckiej. 
2. Pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych im. 

Reymonta w Rawie Mazowieckiej w sprawie remontu dachu na budynku starej 
części szkoły, oraz negatywnie ustosunkował się do wykonania   ogrodzenia terenu 
szkoły.  

3. Rozpatrzył wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 
w sprawie remontu pomieszczeń szatani ( Wydział WI oszacuje koszty remontu ). 

4. Pozytywnie rozpatrzył wniosek o nadanie imienia Szkole Ponadgimnazjalnej           
w Białej Rawskiej. 
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5. Podjął uchwałę w sprawie sprzedaŜy działek połoŜonych w obrębie 4 miasta Rawa 
Mazowiecka stanowiących własność powiatu rawskiego ( ul. Targowa).  

6. Podjął uchwałę w sprawie ustanowienia słuŜebności przesyłu na rzecz 
przedsiębiorcy Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Rawie Mazowieckiej 
( ul. Targowa, Łowicka ,Warszawska).  

7. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie 2012 roku. 
8. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu Rawskiego 

na 2012 rok.   
6 sierpnia 2012 roku: 
1. UniewaŜnił  postępowanie przetargowego w przetargu na Remont drogi 

powiatowej nr 4105 E na odc. Rossocha – Wołucza  - droga 707 ( gm. Rawa 
Mazowiecka).  

 2. Zapoznał się z informacja w sprawie naprawy mostu w Wołaczy. 
13 sierpnia 2012 roku: 
1. Zatwierdził wynik przetargu na Remont drogi powiatowej nr 4123 E na odc. 
Celinów – Szczuki, nr 4105E odc. Zuski – droga woj. 707 za kwotę  153 515,75  zł. 
brutto.   
2. Zatwierdził koszt naprawy mostu w Wołuczy -  68.194,29 zł. 
21 sierpnia 2012 roku: 
1. Zapoznał się z informacją z wykonania planu finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za I półrocze 2012 
roku wraz z omówieniem bieŜącej sytuacji finansowej zakładu.  
 2. Zapoznał się z informacją o wykorzystaniu przez Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej środków finansowych przekazanych 
przez Powiat z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2011 
rok.  
3.Zapoznał się z  wynikiem postępowania na wyłonienie podmiotu, który dokona 
wyceny majątku ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej w cenie ofertowej brutto 11.070,00 zł. 
4. Podjął uchwały w sprawie przedłuŜenia powierzenia stanowiska dyrektora            
na kolejne 5 lat szkolnych i podjęcie uchwał w tej sprawie: 
 a) Pani Jolancie Popłońskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych       
w Białej Rawskiej,  
 b) Panu Radosławowi Kaźmierczakowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M.Kopernika w Rawie Mazowieckiej, 
c) Panu Andrzejowi Romańczukowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej. 
5. Podjęcie uchwały w  sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora 
Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej Panu 
Arkadiuszowi Woszczykowi.  
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6. Zatwierdził wysokość dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych na okres od września br. do lutego 2013 roku.  
7. Dokonał zmian w ewidencji szkół i placówek niepublicznych poprzez wykreślenie 
nieaktualnych i wpisanie nowych zawodów w których będzie prowadzone kształcenie 
w Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemiosła przy Cechu Rzemiosł RóŜnych            
w Rawie Mazowieckiej, oraz Szkole Policealnej dla Dorosłych w Rawie 
Mazowieckiej Pani Jolanty Kaźmierczak.  
8. Zapoznał się z informacją o wynajmie pomieszczeń przez Dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej.  
9. Zatwierdził projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu wynagradzania 
nauczycieli.  
10.   Uzgodnił lokalizację przyłącza kablowego – energetycznego w pasie drogowym 
drogi powiatowej nr 4123E Cielądz – Józefów do projektowanego budynku 
mieszkalnego. 
11. Zapoznał się z informacją dotycząca wyniku przetargu nieograniczonego na                          
„ Przebudowę linii średniego napięcia w rejonie Szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej”( nie złoŜono Ŝadnej oferty).   
12. Wyraził zgodę na przekazanie w uŜyczenie samochodu dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
13. Wyraził zgodę na likwidację samochodu marki Polonez nr rej. ERW J777. 
 28 sierpnia 2012 roku: 
1. Zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego na Remont drogi powiatowej nr 
4105E na odcinku Rossocha – Wołucza – do drogi woj. nr 707 - cenie ofertowej 
brutto 335.277,71 zł.  
2. Zatwierdził projekt uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli oraz obniŜania 
tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.  
3. Zatwierdził projekt uchwały w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w 
skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.  
4. Zatwierdził wykonanie bieŜących remontów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Białej Rawskiej zgodnie z decyzją sanepidu ( 25.000 zł).  
5. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
6. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu 
Rawskiego na 2012 rok.  
 3 września 2012 roku: 
1. Dyskutował nad harmonogramu działań związanych z Programem rewitalizacji 
kolei wąskotorowej Rogów – Rawa Mazowiecka – Biała Rawska.  
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2. Przyjął informację w sprawie dotacji z gmin dla powiatu rawskiego na zakup 
aparatury dla znieczulania dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
3. Zabezpieczył środki finansowe na sporządzenie aktu notarialnego przekształcenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
4. Przyjął propozycję porządku posiedzenia XIX Sesji Rady Powiatu.  
10 września 2012 r: 
 1. Wyraził zgodę na ustanowienie słuŜebności przejazdu i przechodu na  dz. nr 307/7 
przy ul.Targowej; 
2. Wyraził zgodę na przebudowę wewnętrznego przyłącza wodociągowego na terenie 
NZOZ; 
3. Zapoznał się z ofertą zakupu działki  przy ul. Opoczyńskiej w Rawie Maz. 

Do przedstawionej przez Starostę Rawskiego informacji pytań nie było. 

Ad. 9 W kolejnym punkcie obejmującym interpelacje głosów nie było. 
 
Ad. 10 W punkcie zapytania i wolne wnioski – głos zabierali: 

Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał czy Powiat mógłby uczestniczyć            
w urządzeniu placu zabaw w Pokrzywnej, a takŜe o remont mostu-kładki drogowej    
w miejscowości Matyldów. 

Pan Starosta Józef Matysiak poinformował, Ŝe sprawa placu zabaw zostanie 
przekazana Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka natomiast jeŜeli chodzi o naprawę 
mostka w Matyldowie to informacja została przyjęta i zostanie jej nadany bieg przez 
Wydział Komunikacji. 

Pan Starosta Józef Matysiak zaprosił teŜ w imieniu Zarządu Powiatu 
Rawskiego wszystkich radnych na imprezę integracyjną „Wszystkie dzieci nasze są”, 
która w tym roku odbędzie się na terenie LO im. Marii Curie - Skłodowskiej             
w Rawie Mazowieckiej w niedzielę 23 września 2012r. 

 
Ad. 11 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria CharąŜka                            
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1000 dokonała zamknięcia 
obrad  XIX  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
Na tym protokół zakończono. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
         


