
P R O T O K Ó Ł NR 8/2015 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 27 stycznia 2015 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, 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.  Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na 2015 rok. 

    4. Umowa na korzystanie z basenu przez młodzież szkół podległych 
powiatowi. 

    5.  Sprawy różne.                                                                                                                               
     6. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 900 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 Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na 2015 rok. 
W tym punkcie porządku obrad nastąpiło rozdanie materiałów dotyczących 
powiatowego kalendarza imprez kulturalnych i sportowych prowadzonych przez 
Powiat rawski na 2015 rok. Dyskusja na w/w kalendarzem, oraz jego przyjęcie 
nastąpi na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 
 
Ad. 4  Umowa na korzystanie z basenu przez młodzież szkół podległych 
powiatowi.  
W tym punkcie Dyrektor Andrzej Latek poinformował , iż w dniu 14 stycznia br. 
odbyło się spotkanie z udziałem Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych powiatu 
rawskiego tj. Arkadiusza Woszczyka, Andrzeja Romańczuka, Radosława 
Kaźmierczaka, Małgorzaty Kowalskiej, Pawła Malika , oraz Prezesa basenu 
Pana Włodzimierza Misztala w kwestii przedstawienia oferty na korzystania z 
basenu przez młodzież szkół podległych powiatowi. W  związku z tą kwestią 
zostały przygotowane projekty umów pomiędzy Dyrektorami poszczególnych 
Szkół , a Prezesem basenu , na świadczenie usług kąpielowych w Centrum FIT 
Rawa AQUARIUM zwanym dalej „Basenem” dla uczniów Szkół 
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Ponadgimnazjalnych w ramach zajęć  sportowych. Stawka zaproponowana przez 
Prezesa basenu wynosić będzie 8 zł brutto za osobę i w ramach tej opłaty każdy 
uczeń ma prawo do dwukrotnego wejścia na basen w miesiącu. Czas 
jednorazowego pobytu ucznia na basenie wynosi max. 2 godz. lekcyjne ( w tym 
pobranie i zdanie transpondera). Dyrektor szkoły ma obowiązek dostarczyć 
imienny wykaz uczniów korzystających  z basenu w terminie do 25 dnia 
poprzedzającego miesiąc, którego wykaz dotyczy. Wykaz będzie podstawą do 
wystawienia faktury. Umowy zostaną zawarta na czas od 02.02.2015 r. do 
30.06.2015 roku. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną powyżej informacją.  
 
Ad. 5   Sprawy różne                                                                                                      
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień  10.02.2015 
roku godz. 1300 . 
 
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 1000 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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