P R O T O K Ó Ł NR 132/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 12 lipca 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: Marzena Pakuła – Skarbnik
Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej, Urszula Przerwa – Kierownik Oddziału Zdrowia
i Spraw Obywatelskich.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.

Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie nr
4 Rawy Mazowieckiej, będących własnością Powiatu Rawskiego.
4. Informacja w sprawie rezygnacji z umowy o realizację zadania
publicznego pn. ”Podejmowanie działań mających na celu poprawę
zdrowia u osób niepełnosprawnych”.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1000 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 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie nr 4
Rawy Mazowieckiej, będących własnością Powiatu Rawskiego.
Pani Urszula Przerwa – Kierownik Oddziału Zdrowi i Spraw Obywatelskich
omówiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie nr 4
Rawy Mazowieckiej, będących własnością Powiatu Rawskiego.
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.
Ad. 4 Informacja w sprawie rezygnacji z umowy o realizację zadania
publicznego pn. ”Podejmowanie działań mających na celu poprawę zdrowia u
osób niepełnosprawnych”.
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro
Dzieci” w Rawie Mazowieckiej poinformowało, iż nie może zawrzeć umowy o
realizację zadania publicznego pn. ”Podejmowanie działań mających na celu
poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych”. Przyczyną rezygnacji jest fakt

pozyskania przez Stowarzyszenie środków finansowych z innego źródła na
realizacje tegoż samego zadania, i w konsekwencji Stowarzyszenie może
realizować to zadanie bez udziału środków finansowych Powiatu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawiona powyżej informacja, i wyraził
zgodę na odstąpienie od umowy.
Ad. 5 Sprawy różne.
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 16.07.13 r.
na godz. 1400.
Ad.6 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1100 zamknięcia posiedzenia
Zarządu Powiatu.

W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
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