
 P R O T O K Ó Ł NR 122/2013 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 7 maja 2013 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, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Leszek 
Przybył – Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

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

     3.  Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Rawskiego o numerze ewidencyjnym 134 w obrębie 8 miasta 
Rawa Mazowiecka (pas kolei wąskotorowej) służebnością gruntową 
przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości 
o numerze ewidencyjnym 76 położonej w obrębie 8 miasta Rawa 
Mazowiecka (obecnie Pan Konrad Brocki). 

     4. Rozpatrzenie wniosków o wsparcie działalności w postaci dofinansowania 
do obozu sportowego: MLUKS „Dwójka”,  LUKS ”Boguszyce” MLUKS  
„Rawa”. 

     5.  Informacja w sprawie realizacji uchwał Rady i Zarządu oraz innych 
decyzji Zarządu Powiatu. 

     6. Określenie wartości sprzedaży używanego telefonu komórkowego. 
     7. Omówienie projektu uchwał Rady Powiatu Rawskiego w  sprawie zmian 

w budżecie powiatu i wieloletniej prognozie finansowej.  
     8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu.  
     9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu     

Rawskiego na 2013 rok.  
    10.  Sprawy różne. 
    11. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 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 Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Rawskiego o numerze ewidencyjnym 134 w obrębie 8 miasta Rawa 
Mazowiecka (pas kolei wąskotorowej) służebnością gruntową przejazdu i 
przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości o numerze 
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ewidencyjnym 76 położonej w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka (obecnie 
Pan Konrad Brocki). 
Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Infrastruktury o przedstawienie informacji 
w kwestii jakie Miasto Rawa Mazowiecka podejmuje działania dotyczące 
rozwiązania problemu mieszkańców w zapewnieniu przejazdu, uznając , iż po 
uzyskaniu tejże informacji Zarząd udzieli pozwolenia na  tymczasowy przejazd.  
Ponadto Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Infrastruktury do przygotowania 
informacji dotyczącej usytuowania w nieruchomościach powiatu urządzeń 
wodnych, kanalizacyjnych, gazowych i telefonicznych wraz z informacją o 
wysokości opłat.   
 
Ad. 4  Rozpatrzenie wniosków o wsparcie działalności w postaci 
dofinansowania do obozu sportowego: Międzyszkolnego Ludowego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka”, Ludowego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego  ”Boguszyce”, Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego  „Rawa”. 
W związku z brakiem zabezpieczonych środków finansowych w budżecie 
powiatu, Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył powyższe wnioski. Natomiast 
zdecydował, iż należy wesprzeć finansowo wyjazd na obóz szkoleniowy dla 
uczennic Szkolnego Ośrodka Sportowego przy Zespole szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej. 
  
Ad. 5 Informacja w sprawie realizacji uchwał Rady i Zarządu oraz innych 
decyzji Zarządu Powiatu. 
W tym punkcie nastąpiło rozdanie materiałów dotyczących informacji z 
realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu oraz zadań realizowanych przez 
Zarząd Powiatu za pierwszy kwartał 2013 roku, celem zapoznania się. 
Natomiast dyskusja i przyjęcie nastąpi na jednym z kolejnych posiedzeń 
Zarządu.   
 
Ad. 6 Określenie wartości sprzedaży używanego telefonu komórkowego. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sprzedaż telefonów komórkowych po 2-letnim 
okresie eksploatacji za kwotę 50 złotych.  
 
Ad. 7Omówienie projektu uchwał Rady Powiatu Rawskiego w  sprawie zmian 
w budżecie powiatu i wieloletniej prognozie finansowej.  
W tym punkcie Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu omówiła projekty 
Uchwał Rady Powiatu Rawskiego w  sprawie zmian w budżecie powiatu i 
wieloletniej prognozie finansowej.  
Zarząd Powiatu przyjął w/w projekty uchwał.  
 
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. 
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Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
powiatu. Uchwała Nr 263/2013 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego  
protokołu.   
 
Ad. 9 Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2013 rok.  
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwał w sprawie zmiany planów 
finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2013 rok.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie. Uchwała  
Nr 264 /2013 stanowi załącznik nr  3 do protokołu.   
 
Ad. 10 Sprawy różne. 
Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował o 
wynikach kontroli i zaleceniach pokontrolnych Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi, oraz o stanowisku Izby Skarbowej w Łodzi w sprawie 
podatku VAT od nieruchomości i ruchomości wniesionych do spółki utworzonej 
z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. Ponadto Starosta Matysiak poinformował, iż polecił Wydziałowi 
Geodezji wystąpić do Spółki „Rawik” o wydanie warunków technicznych 
przyłączenia  do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej działek 
oznaczonych numerami od 307/13 do 307/21 przy ul. Targowej w Rawie 
Mazowieckiej. Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia 
Zarządu na dzień 21.05.13 r.  na godz. 1300. 
  
Ad. 11 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 

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

 


