
 
P R O T O K Ó Ł NR 188/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 
w dniu 21 października  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, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Sylwia Stangreciak – Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. 

  Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3.  Wyznaczenie osoby do sprawowania kontroli pieczy zastępczej. 

    4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. 
    5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2014 rok. 
    6.  Rozpatrzenie wniosku o rozwiązanie umowy dzierżawy lokalu przy ul. 

Krakowskiej 22. 
    7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przepisania umowy najmu lokalu 

mieszkalnego przy ul. Południowej 28. 
8.  Sprawy różne.                                                                                                                               

     9. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1530 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 Wyznaczenie osoby do sprawowania kontroli pieczy zastępczej. 
Pani Sylwia Stangreciak – Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawie Mazowieckiej poinformował, iż zgodnie z art. 38b ust. 2 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.), Zarząd Powiatu sprawuje 
kontrolę nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami 
zastępczymi, oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Zarząd Powiatu 
może upoważnić, w formie pisemnej do sprawowania kontroli, o której mowa w 
ust. 1, członka zarządu powiatu, pracownika urzędu albo kierownika jednostki 
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organizacyjnej powiatu. Osobami upoważnionymi nie mogą być natomiast 
pracownicy kontrolowanych jednostek. W związku z powyższym Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej zwraca się z prośbą o 
wyznaczenie osoby upoważnionej do sprawowania kontroli nad organizatorem 
rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi oraz placówką opiekuńczo - 
wychowawczą działającymi na terenie Powiatu Rawskiego. Zgodnie z wyżej 
cytowaną ustawą, osobą taką może być członek zarządu powiatu, pracownik 
urzędu albo kierownik jednostki organizacyjnej powiatu.   
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną powyżej informacją i uznał, iż  do 
czasu wyznaczenia w/w osoby odpowiedzialność za nadzór spoczywa na 
Zarządzie Powiatu. 
 
Ad. 4  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie. Uchwała Nr 
437/2014 stanowi załącznik  nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2014 rok. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2014 rok.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie. Uchwała                    
Nr  438/2014  stanowi załącznik  nr 3  do protokołu.   
Również w tym samym punkcie Pani Skarbnik przedstawiła projekt Uchwały 
Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie.  
 
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku o rozwiązanie umowy dzierżawy lokalu przy ul. 
Krakowskiej 22.  
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej, Autoryzowany Punkt Pobrań Rawa 
Mazowiecka ul. Krakowska 22, zwróciło się z wnioskiem o rozwiązanie z 
dniem 31 października br. umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. 
Krakowskiej 22 w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozwiązanie umowy najmu lokalu 
użytkowego. 

 
Ad.7 Rozpatrzenie wniosku w sprawie przepisania umowy najmu lokalu 
mieszkalnego przy ul. Południowej 28. 
Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Rawie Mazowieckiej 
zwróciło się z wnioskiem Pani Heleny Piątkowskiej zamieszkałej w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Południowej 27/8 o przepisanie umowy najmu na 
przedmiotowy lokal w którym zamieszkuje na syna Mariusza Piątkowskiego. 
Zarząd Powiatu polecił przygotowanie opinii prawnej w tej kwestii.  
Równocześnie upoważnił Sekretarza Sławomira Stefaniak o rozeznanie w 
kwestii lokali mieszkalnych po PKP w Białej Rawskiej.  
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Ad. 8   Sprawy różne                                                                                                     
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień  30.10.2014 
roku godz. 1230 . 
 
Ad. 9 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1630 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  ........................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


