
P R O T O K Ó Ł NR 169/2014 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 28 maja 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: Maria Charążka – Przewodnicząca Rady,   
Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej.  Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef 
Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora 

Powiatowej Biblioteki Publicznej.  
4. Przedstawienie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Białej Rawskiej o wyrażenie zgody na utworzenie nowego kierunku 
kształcenia. 

5. Zatwierdzenie harmonogramu  dyżurów pracy aptek w miesiącu czerwcu i 
lipcu br.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2014 roku.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2014 rok.   
8. Prośba o umorzenie należności czynszowych. 
9. Przedstawienie propozycji Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
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 Rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Powiatowej 
Biblioteki Publicznej.  
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił wniosek o 
przyznanie nagrody rocznej za 2013 rok dla Dyrektora Powiatowej Biblioteki 
Publicznej Pani Elżbiety Janowskiej .  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek, przyznając nagrodę  roczną 
za 2013 rok w wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto.  
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Ad. 4 Przedstawienie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej o wyrażenie zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia. 
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej zwrócił się z 
wnioskiem o wyrażenie zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia Technik 
architektury krajobrazu. Utworzenie powyższego kierunku kształcenia wynika z 
zapotrzebowania młodzieży gimnazjalnej na nowy zawód. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie nowego kierunku kształcenia. 
 
Ad. 5 Zatwierdzenie harmonogramu  dyżurów pracy aptek w miesiącu czerwcu i lipcu 
br.  
Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram dyżurów pracy aptek na miesiące 
czerwiec 2014 rok, oraz   2014 roku. Harmonogram stanowi załącznik nr 3 i 4 do 
protokołu. 
 
Ad. 6  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2014 roku. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt uchwały w 
powyższej sprawie. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 384/2014, która stanowi załącznik nr 
4 do protokołu.  
 
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2014 rok.   
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2014 rok. Uchwała Nr 385/2014 stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu.  
 
Ad. 8 Prośba o umorzenie należności czynszowych. 
Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rawie Mazowieckiej w związku 
z pismem Pani Barbary Lewandowskiej zamieszkałej przy ul. Reymonta 11/5 
poinformowało, iż zadłużenie z tytułu najmu lokalu wynosi 14.365,60 zł.                                      
Pani Lewandowska otrzymuje wezwania do zapłaty, podpisała ugodę w 2010 roku z 
której się nie wywiązuje.   
W związku z powyższym Zarząd Powiatu zobowiązał Pana Sekretarz Stefaniaka do 
przedłożenia propozycji spłaty zaległych zobowiązań oraz zamiany dotychczasowego 
lokalu na lokal znajdujący się w Białej Rawskiej. 
 
Ad. 9     Przedstawienie propozycji Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
Pan Sekretarz Stefaniak przedstawił propozycję porządku posiedzenia XXXVI 
Sesji Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się dnia 24 czerwca 2014 roku.: 
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego, 
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu, 
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Roczny program współpracy z 
organizacjami pozarządowymi na 2014 rok, 
- podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia powiatowej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych na terenie Powiatu rawskiego na lata 2014-2020, 
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- podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 
powiatu rawskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat rawski 
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie, 
- podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu przyjął propozycję powyższego porządku posiedzenia XXXVI 
Sesji Rady Powiatu.  
                                                   

Ad. 10 Sprawy różne.                                                                                                               
W sprawach różnych  ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień  3.06.2014 
roku godz. 1400 , oraz Sesji Rady Powiatu Rawskiego na dzień 24 czerwca br. na 
godzinę 1400. 

 
 
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 1400 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  ........................................... 
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