
P R O T O K Ó Ł NR 107/2012 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 28 grudnia 2012 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 CharąŜka – Przewodnicząca 
Rady, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

     3.  Rozpatrzenie wniosku Pana Roberta Synowca w sprawie wyraŜenia zgody 
na wycinkę drzew na działce 307/12, obręb 4 Rawa Mazowiecka. 

     4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu 
Rawskiego na 2012 rok.  

     5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
     6. Sprawy róŜne. 
     7. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1200 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 równieŜ 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Rozpatrzenie wniosku Pana Roberta Synowca w sprawie wyraŜenia zgody 
na wycinkę drzew na działce 307/12, obręb 4 Rawa Mazowiecka. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie 5 szt. kolejnych – licząc od strony 
zachodniej, drzew gatunku topola mieszaniec euroamerykański, rosnących na 
działce 307/12. Ponadto zdecydował, iŜ wszelkie koszty związane z ich 
wycinką, uprzątnięciem terenu oraz ewentualne koszty wynikające z 
zobowiązań nałoŜonych przez Burmistrza Rawy Mazowieckiej w decyzji 
zezwalającej na usunięcie drzew w całości obciąŜają Pana Roberta Synowca, 
jako posiadacza ubiegającego się o zgodę na usunięcie drzew. Jednocześnie 
Zarząd zrzeka się na rzecz wnioskodawcy swego udziału w korzyściach z 
pozyskanej masy drewna.  
 
Ad. 4 Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu 
Rawskiego na 2012 rok.  
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekty uchwały w 
sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu Rawskiego na 2012 rok.  



 2 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwały w powyŜszej sprawie. Uchwały  
Nr 221/2012  i 223/2012 stanową załącznik nr 2 i 3 do protokołu.   
 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie 
powiatu. Uchwała Nr 222/2012 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego  
protokołu.   
 
Ad. 6 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 8.01.2013 r.  
na godz. 1300. 
  
Ad. 7 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1230 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  /-/............................................. 

 
 


