
P R O T O K Ó Ł  NR  II/2014 
z sesji Rady Powiatu Rawskiego 

odbytej w dniu 9 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej 
 Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 
Przewodnicząca Rady Maria Charążka o godz. 900 otworzyła sesję i po 

powitaniu Radnych i zaproszonych gości  oświadczyła,  iż zgodnie z listą obecności, 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, aktualnie 
w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiążących 
decyzji.  
 
Ad. 2 W tym punkcie ślubowanie złożyli nowi radni: Pani Maria Piątek i Pan Jacek 
Otulak, którzy wstąpili w miejsca odpowiednio Pawła Królaka (został wybrany 
Wójtem Gminy Cielądz) i Wacława Adamczyka (został wybrany Burmistrzem 
Miasta i Gminy Biała Rawska). 
 
Ad. 3 Do zaproponowanego porządku obrad II sesji Rady Powiatu Rawskiego uwag 
nie wniesiono, został on przyjęty jednogłośnie. 

Rada Powiatu Rawskiego przystąpiła do realizacji następującego porządku 
obrad:  
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Złożenie ślubowania przez nowych Radnych. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej I sesji Rady Powiatu Rawskiego.  
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przyjęcie zasad dotyczących przeprowadzenia wyborów 

Starosty, Wicestarosty i członków Zarządu. 
6. Przeprowadzenie wyborów i przyjęcie uchwały w sprawie wyboru  Starosty Rawskiego. 
7. Przeprowadzenie wyborów i przyjęcie uchwały w sprawie wyboru  Wicestarosty 

Rawskiego. 
8.  Przeprowadzenie wyborów i przyjęcie uchwały w sprawie wyboru pozostałych 

członków Zarządu Powiatu Rawskiego. 
9. Interpelacje Radnych. 
10.  Sprawy różne i wolne wnioski. 
11.  Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z I  sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. Do treści powyższych protokołu uwag nie zgłoszono. Rada 
Powiatu Rawskiego przyjęła protokół  przy jednym głosie wstrzymującym się. 
 
 
Ad. 5 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Starosty, 
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Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu Rawskiego. Pani 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego zaproponowała, by Komisja Skrutacyjna 
pracowała w takim samym składzie jak na poprzedniej sesji, gdzie wybierano 
Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, a więc: radny Adrian 
Galach, radny Marek Szcześniak i radny Henryk Majewski. Zaproponowane osoby 
wyraziły zgodę, a Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła taką propozycję.  
 
Ad. 6 W tym punkcie przystąpiono do wyboru Starosty Powiatu Rawskiego. 
Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zgłaszanie kandydatur na stanowisko 
Starosty Rawskiego. 
Przewodnicząca Rady Maria Charążka otwierając listę zgłoszeń zaproponowała 
na funkcję Starosty Rawskiego kandydaturę obecnego Starosty - Radnego Józefa 
Matysiaka. Uzasadniając swoją propozycję stwierdziła, iż kandydat posiada 
stosowne przygotowanie zawodowe i doświadczenie w działalności samorządowej. 
Radny Józef Matysiak funkcjonuje w samorządach różnych szczebli od reaktywacji 
instytucji samorządowych.  
 Radny Józef Matysiak wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Starosty 
Rawskiego. Innych  kandydatur nie zgłoszono. 
 Po 10 minutowej  przerwie powołana Komisja Skrutacyjna rozdała karty 
do głosowania z naniesionym nazwiskiem kandydata. Przed przystąpieniem 
do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Adrian Galach 
przedstawił zasady głosowania.  
 Po policzeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  odczytał 
protokół z głosowania nad wyborem Starosty Rawskiego. Oświadczył, 
iż w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. Kandydat  na funkcję Starosty 
Rawskiego Józef Matysiak otrzymał 15 głosów za.  
 Uwzględniając wynik głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat  
Józef Matysiak uzyskał wymaganą ilość głosów i został wybrany Starostą Rawskim. 
 Do prawidłowości przeprowadzonych wyborów zastrzeżeń nie wniesiono. 
W tej sytuacji Przewodnicząca Rady Maria Charążka przedstawiła treść projektu 
uchwały w sprawie wyboru Starosty Rawskiego.  
Do treści uwag nie było. 
Rada powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę nr II/4/2014 w sprawie 
wyboru Starosty Rawskiego, które wraz protokołem z głosowania i kopertą 
zawierającą wypełnione karty z przeprowadzonego głosowania, stanowi  załącznik 
nr 2 do niniejszego protokołu 
 Zabierając głos Starosta Józef Matysiak  podziękował za wybór na stanowisko 
Starosty Rawskiego. Zadeklarował, że będzie sumiennym wykonawcą uchwały 
Rady Powiatu, a kierowany przez Niego Zarząd Powiatu realizował będzie zadania 
przed nim postawione. Pan Starosta stwierdził, że jest to wyzwanie dla niego samego 
jak i wszystkich radnych. Jako priorytety tej kadencji wymienił: pracę, rawski 
szpital, drogi, oświatę i ogólnodostępny internet. 
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Ad. 7 W kolejnym punkcie dokonano wyboru Wicestarosty.  

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu 
wybiera Wicestarostę na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy ustawowego składu Rady.  
 Korzystając ze swoich uprawnień Starosta  Józef Matysiak zaproponował 
na funkcję Wicestarosty kandydaturę Radnego Mariana Krzyczkowskiego 
dotychczasowego Wicestarostę Rawskiego. Oświadczył, iż kandydat spełnia 
wszystkie wymogi zarówno w zakresie kwalifikacji jak i doświadczenia w pracy 
samorządowej. 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.   
 Po 10 minutowej  przerwie powołana Komisja Skrutacyjna rozdała karty 
do głosowania z naniesionym nazwiskiem kandydata. Przed przystąpieniem 
do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Adrian Galach przedstawił 
zasady głosowania.  
Po policzeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół 
z głosowania nad wyborem Wicestarosty Rawskiego. Oświadczył, iż Marian 
Krzyczkowski kandydat na funkcję Wicestarosty Rawskiego otrzymał 15 głosów za, 
przy braku głosów przeciwnych. W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych. 
Do prawidłowości przeprowadzonych wyborów zastrzeżeń nie wniesiono. 
W tej sytuacji Przewodnicząca Rady Maria Charążka przedstawiła treść projektu 
uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Rawskiego.  
Do treści uwag nie było. 
Rada powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę nr II/5/2010 w sprawie 
wyboru Wicestarosty Rawskiego, która wraz protokołem z głosowania i kopertą 
zawierającą wypełnione karty z przeprowadzonego głosowania, stanowi  załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu. 
 Zabierając głos Wicestarosta Marian Krzyczkowski podziękował za wybór 
na stanowisko Wicestarosty Rawskiego.  
 
Ad. 8  Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu.   
Korzystając z uprawnień Starosty wynikających z przepisu art. 27 ust. 3  ustawy 
o samorządzie powiatowym mówiącego, iż Rada Powiatu wybiera członków zarządu 
na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu Rady, Starosta  Józef Matysiak zaproponował do składu Zarządu 
Powiatu Rawskiego następujące kandydatury Radnych: 
- Tadeusza Damaza, 
- Jarosława Kobierskiego 
- Marka Skutera. 
Następnie mówca scharakteryzował sylwetki zgłoszonych kandydatów.   
Wszyscy trzej zgłoszeni  kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 Po 10 minutowej  przerwie powołana Komisja Skrutacyjna rozdała karty 
do głosowania z naniesionymi nazwiskami kandydatów do składu Zarządu Powiatu. 
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 Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej Adrian Galach przedstawił zasady głosowania.  
Po policzeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół 
z głosowania nad wyborem: Tadeusza Damaza, Jarosława Kobierskiego i Marka 
Sekutera na członków Zarządu Powiatu. Oświadczył, iż  kandydaci na funkcję 
członków Zarządu Powiatu Rawskiego otrzymali następującą liczbę głosów za: 
- Tadeusz Damaz - 14, 
- Jarosław Kobierski – 15, 
- Marek Sekuter – 14, 
przez co uzyskali wymaganą zwykłą większość głosów i zostali wybrani do składu 
Zarządu Powiatu Rawskiego. 
W dwóch przypadkach jednostkowych  przy kandydatach nie zaznaczono ani za ani 
przeciw, czyli na możliwe łącznych 45 głosów 2 głosy były ważne bez dokonania 
wyboru.  
 Do prawidłowości przeprowadzonych wyborów zastrzeżeń nie wniesiono. 
W tej sytuacji Przewodnicząca Rady Maria Charążka przedstawiła treść projektu 
uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Rawskiego.  
Do treści uwag nie było. 
Rada powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę nr II/6/2014 w sprawie 
wyboru członków Zarządu Powiatu, które wraz protokołem z głosowania i kopertą 
zawierającą wypełnione karty z przeprowadzonego głosowania, stanowi  załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 9  W punkcie interpelacje Radnych - głosów  nie było.  
 
Ad. 10 W punkcie sprawy różne i wolne wnioski: 

Głos zabrał Dariusz Klimczak - wicemarszałek Województwa Łódzkiego, 
który pogratulował wyboru na funkcje zarówno Panu Staroście jak i pozostałym 
członkom Zarządu Powiatu. 

Pani Przewodnicząca poinformowała i zaprosiła na samorządowe spotkanie 
opłatkowe na dzień 22 grudnia na godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
 Pani Przewodnicząca poinformowała, że kolejna sesja planowana jest na dzień 
30 grudnia 2014 r. na godz. 9.00. 
 
Ad. 11 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1100 dokonała zamknięcia 
obrad  II sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj 
 
 


