
P R O T O K Ó Ł NR 153/2014 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 13 stycznia 2014 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury, Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury i 
Budownictwa. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargów nieograniczonych na dostawę 

materiałów do remontów cząstkowych dróg powiatowych.  
4. Uzgodnienie przyłącza kablowego energetycznego do budynku 

mieszkalnego w miejscowości Stare Byliny.  
5. Uzgodnienie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Biała Rawska – fragmenty obszarów wsi Julianów Lesiewski, 
Rosławowie i Wólka Lesiewska.  

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Białej Rawskiej o zgodę na wynajem sal lekcyjnych na prowadzenie 
kursu na prawo jazdy. 

7. Wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej o wyrażenie zgody i przyznanie środków finansowych na 
organizacje ferii dla wychowanków.  

8. Przedstawienie pisma Dyrektora SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej 
dotyczącego pomocy w zakresie restrukturyzacji zadłużenie SP ZOZ w 
Rawie Mazowieckiej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2014 rok. .  
11. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2014 rok. 
     12.  Sprawy różne. 
     13. 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. 
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Ad. 3  Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargów nieograniczonych na dostawę 
materiałów do remontów cząstkowych dróg powiatowych.  
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwróciła się z 
prośba do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargów 
nieograniczonych na dostawę materiałów do remontów cząstkowych dróg 
powiatowych tj.: 
1). Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno w ilości szacunkowej do 
150 Mg, 
2). Dostawa emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych dróg powiatowych w 
ilości szacunkowej do 100 Mg, 
3). Dostawa grysów bazaltowych do remontów cząstkowych dróg powiatowych 
w ilości szacunkowej do 500 Mg. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie przetargów nieograniczonych na 
dostawę materiałów do remontów cząstkowych dróg powiatowych.  
W tym punkcie Radny Kobierski poruszył kwestie przekazania Gminie Rawa 
Mazowiecka drogi powiatowej Nr 4109E Kurzeszyn – Janolin. 
 
Ad. 4 Uzgodnienie przyłącza kablowego energetycznego do budynku 
mieszkalnego w miejscowości Stare Byliny.  
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację  projektowanego kablowego 
przyłącza energetycznego w działkach nr ew. 120 i 60/4,  stanowiących pas 
drogi powiatowej nr 4331E (Łochów) – Zarzecze do działki nr ew. 60/3                           
w m. Stare Byliny z pełną odpłatnością do nowo powstającego budynku 
mieszkalnego. Szczegółowe warunki dotyczące uzgodnienia zawiera decyzji. 
 
Ad. 5 Uzgodnienie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Biała Rawska – fragmenty obszarów wsi Julianów Lesiewski, Rosławowie i 
Wólka Lesiewska.  
 Materiał w tym zakresie przedstawił Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału 
Środowiska, Architektury i Budownictwa. Po zreferowaniu zagadnienia Zarząd 
Powiatu nie wzniósł uwag do przedstawionego materiału.  
                                                           
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Białej Rawskiej o zgodę na wynajem sal lekcyjnych na prowadzenie kursu na 
prawo jazdy. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w powyższej kwestii.  
 
Ad. 7 Wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej o wyrażenie zgody i przyznanie środków finansowych na 
organizacje ferii dla wychowanków.  
Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z 
prośbą o przyznanie środków finansowych w kwocie 1750,00 zł. na 
zorganizowanie 5-dniowego (pół)turnusu „Ferie w Siodle” z elementami 
hipoterapii dla się siedmiorga uczniów w terminie 20-24 stycznia 2014 roku. 
Zajęcia będą się odbywać się w Stajni Pukinin ul. Aleksandrówka pod opieką 
nauczycieli z placówki i kierowane są do dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.  
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zoorganizowanie tych ferii w ramach 
posiadanych środków w budżecie placówki w wysokości 1750 zł. 
 
Ad. 8 Przedstawienie pisma Dyrektora SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej 
dotyczącego pomocy w zakresie restrukturyzacji zadłużenie SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. 
Pan Starosta Matysiak poinformował, iż wpłynęło pismo od Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej, dotyczące pomocy  w zakresie restrukturyzacji i ustalenia źródeł 
finansowania wierzytelności.  
Po krótkiej dyskusji Zarząd Powiatu, polecił Wydziałowi Polityki Społecznej 
przeprowadzić zapytanie ofertowe celem dokonania wyboru najtańszej oferty.   
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
powiatu na 2014 rok. Uchwała Nr 340/2014 stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego  protokołu.   
 
Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2014 rok.  
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2014 rok.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie. Uchwała  
Nr  341/2014  stanowi załącznik nr 3 do protokołu.    
 
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie opracowania planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2014 rok. 
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie opracowania planów 
finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2014 rok.  
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 339/2014 w powyższej kwestii, która 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad.12 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 21.01.2014 
roku godz. 1300 .  

Ad. 13 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1500 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  ........................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


