
P R O T O K Ó Ł NR 59/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 2 lutego 2016 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 Powiatu,   Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu,  Marzena Pakuła - 

Skarbnik Powiatu, Leszek Przybył –Z-ca  Dyrektora Wydziału Infrastruktury. 

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski. 

 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Zapoznanie z aneksem do umowy w celu nieodpłatnego przekazania – 

przyjęcie przebudowanych składników (odcinków) sieci 

elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź -Teren, w wyniku 

usunięcia kolizji sieci z linią 15kV z inwestycją Powiatu Rawskiego na 

działkach położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej.  

4.  Zatwierdzenie harmonogramu dyżurów pracy aptek.  

5. Przyjęcie projektu zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w 

budżecie powiatu.  

6.  Sprawy różne.                                                                                                                           

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 14
00 

dokonał 

Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski, 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 Zapoznanie z aneksem do umowy w celu nieodpłatnego przekazania – 

przyjęcie przebudowanych składników (odcinków) sieci elektroenergetycznej 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź -Teren, w wyniku usunięcia kolizji sieci z 

linią 15kV z inwestycją Powiatu Rawskiego na działkach położonych w Rawie 

Mazowieckiej przy ul. Targowej. 

W tym punkcie Pan Leszek Przybył – Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury 

przedstawił i omówił aneks do umowy w kwestii nieodpłatnego przekazania – 

przyjęcie przebudowanych składników (odcinków) sieci elektroenergetycznej na 

rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź -Teren, w wyniku usunięcia kolizji 

sieci z linią 15kV z inwestycją Powiatu Rawskiego na działkach nr ew. 308/5, 

308/6, 308/27, 308/28, 307/8, 307/7, 307/2, 307/11 i 314, położonych w Rawie 

Mazowieckiej przy ul. Targowej. Koszt nakładów inwestycyjnych wynosi 

158.176,30 zł. brutto 
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź -Teren, na 

podpisanie aneks do umowy w kwestii nieodpłatnego przekazania -  przyjęcie 

przebudowanych składników (odcinków) sieci elektroenergetycznej. Natomiast   

PGE Dystrybucja S.A. zapłaciła Powiatowi Rawskiemu jednorazową kwotę za 

ustanowieni służebności przesyłu na  działkach nr  308/5, 307/7, 307/9 i 307/11 

w wysokości 17.184,33 zł brutto , oraz za działkę 307/12 gdzie powiat ma udział 

w 6/9 wynosi 4.970,22 brutto + koszty wykonania operatu szacunkowego w 

wysokości 600 zł brutto.  

 

Ad. 4 Zatwierdzenie harmonogramu dyżurów pracy aptek. 

Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram pracy aptek w powiecie rawskim w 

miesiącu lutym i marcu 2016 roku . Harmonogram stanowi załącznik nr 2 i 3 do 

protokołu.  

 

Ad. 5 Przyjęcie projektu zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w 

budżecie powiatu.  

Pani Skarbnik Marzena Pakuła przestawiła projekt zmiany uchwały Rady 

Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu.  

Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  

 

Ad. 6 Sprawy różne. 

W sprawach różnych Zarząd Powiatu w kwestii pisma dotyczącego rozłożenia 

na raty czynszu dzierżawnego, potrzymał stanowisko Dyrektor Anny Soleckiej o 

udzieleniu pomocy de minimis. Informacja będzie przedstawiana szczegółowo 

na kolejnych posiedzeniach Zarządu. W związku z powyższym Zarząd Powiatu 

upoważnił Starostę Krzyczkowskiego do dalszych negocjacji pomiędzy AMG 

Centrum Medyczne w celu zawarcia stosownego porozumienia. Ponadto 

upoważnił Starostę Krzyczkowskiego do rozmów pomiędzy AMG Centrum 

Medyczne w celu przedstawienia szczegółów zaktualizowanego harmonogramu 

inwestycyjnego stanowiącego zał. nr 3 do umowy dzierżawy nr 210/2013 z dnia 

15 listopada 2013 r. 

W sprawach różnych Zarząd Powiatu wyraził zgodę na licytację podczas balu 

charytatywnego do kwoty 5.000 zł.   

Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 
10.02.2016 roku godz. 13

00
.  

 

Ad. 7 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta  

Rawski – Marian Krzyczkowski dokonał o godzinie 15
00

 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  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


