
P R O T O K Ó Ł NR 104/2012 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 10 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: 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.  Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Powiatu Rawskiego. 
     4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie 2012 roku. 
     5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu 

Rawskiego na 2012 rok.   
     6. Sprawy róŜne. 
     7. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 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 Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Powiatu Rawskiego. 
Pan Sekretarz Stefaniak przedstawił porządek posiedzenia XXII Sesji Rady 
Powiatu Rawskiego, która odbędzie się dnia 28 grudnia br.: 
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu,  
 -  podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 2013 rok, 
-  podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2013-2024, 
- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie 
pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo o 
ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od 
usunięcia, 
- podjęcie uchwały w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub 
innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych połoŜonych  na 
terenie powiatu rawskiego na podstawie art. 31 ust.1 ustawy z dnia 18 sierpnia 
2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. 
Zarząd Powiatu przyjął powyŜszy porządek posiedzenia XXII Sesji Rady 
Powiatu.  
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Ad. 4  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie 2012 roku. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt 
uchwały w sprawie zmian w budŜecie. 
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 213/2012 w sprawie zmian w budŜecie 2012 
roku. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
Ponadto w tym samym punkcie Zarząd Powiatu postanowił zwiększyć środki 
finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej budynku warsztatów 
szkolnych przy Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w 
Rawie Mazowieckiej do kwoty 25.000 zł.  
 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu 
Powiatu Rawskiego na 2012 rok.   
Pani  Skarbnik  przedstawiła i omówiła projekt uchwały w powyŜszej sprawie. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 214/2012, która stanowi załącznik 
nr 3 do protokołu.  
 
Ad. 4 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 13.12.2012 
r. na godzinę 1000. 
  
Ad. 5 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1430 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
 
 
W załączeniu: 

     - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

Sporządziła : Kinga Kacprzak 
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Zarząd Powiatu: 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta  ............................................. 
 
Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ............................................. 

 


