
P R O T O K Ó Ł NR 87/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 16 sierpnia 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,  Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu,  Małgorzata Killman – Dyrektor 

Wydziału Infrastruktury, Leszek Przybył – Z-ca Dyrektora Wydziału 

Infrastruktury, Andrzej Latek –Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej,  Stefan 

Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami.                                                                             

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci energetycznej SN w działce nr 

ewid. 405 obręb nr 11 oraz stacji transformatorowej w działce nr 10 obręb nr 

11  w pasie drogi powiatowej Nr 4128 E. 

4. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci kablowej 0,4 kV w działce nr 

ewid. 213 obręb Skarbkowa, stanowiącej pas drogi powiatowej Nr 4131E, do 

działki nr 215. 

5.   Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektorowi Zespołowi Placówek 

Specjalnych. 

6. Rozpatrzenie propozycji wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów 

szkół na okres wrzesień 2016- luty 2017.  

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budżetu  Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.  

9. Wyrażenie zgody na zmianę deklaracji wekslowej AMG Centrum Medyczne 

z 2013 roku.  

10. Zatwierdzenie wyniku przetargu na dzierżawę gruntów przy ul. Reymonta w 

Rawie Mazowieckiej. 

11. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania  Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego. 

12.  Sprawy różne.                                                                                                               

13. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 14
00 

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 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci energetycznej SN w działce 

nr ewid. 405 obręb nr 11 oraz stacji transformatorowej w działce nr 10 obręb nr 

11  w pasie drogi powiatowej Nr 4128 E. 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację projektowanej sieci 

energetycznej SN w działce nr ewidencyjny 405 obręb nr 11 oraz stacji 

transformatorowej w działce nr 10 obręb nr 11  w pasie drogi powiatowej Nr 

4128 E. 

 

Ad. 4 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci kablowej 0,4 kV w działce nr 

ewid. 213 obręb Skarbkowa, stanowiącej pas drogi powiatowej Nr 4131E, do 

działki nr 215. 

Zarząd Powiatu nie uzgodnił przedstawionej powyżej lokalizacji projektowanej 

sieci kablowej  0,4 kV w działce nr ewidencyjny 213 obręb Skarbkowa, 

stanowiącej pas drogi powiatowej Nr 4131E, do działki nr 215. 

Zabierając głos w tym punkcie Dyrektor Leszek Przybył poinformował ,iż 

wpłynęło pismo z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące 

podjęcia decyzji  o warunkowym zarezerwowaniu w tegorocznym budżecie 

kwoty w wysokości 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizacje zadnia pn.  

Rogów parowóz – remont parowozu będącego elementem zabytkowej kolei. 

Kwota przyznanego dofinansowania jest niższa od kwoty o jaką wnioskował 

Powiat i w związku z tym, należy określić czy Powiat będzie realizował 

powyższe zadnie.  

Zarząd Powiatu polecił Wydziałowi Infrastruktury wyjaśnić  jaki trwały zakres 

robót w tym parowozie można zrobić za tę kwotę i po określeniu składać 

wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

  

Ad. 5 Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektorowi Zespołowi Placówek 

Specjalnych. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie powierzenia stanowiska 

dyrektora szkoły Panu Pawłowi Malikowi na kolejny okres 5 lat szkolnych, tj. 

od dnia 1.09.2016 r. do dnia 31.08.2021 roku , podejmując w tej kwestii 

stosowną Uchwałę Nr 206/2016 która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu.   

 

Ad. 6 Rozpatrzenie propozycji wysokości dodatku motywacyjnego dla 

dyrektorów szkół na okres wrzesień 2016- luty 2017.  

Zarząd Powiatu zaproponował, aby wysokość dodatków motywacyjnych dla 

dyrektorów szkół i placówek oświatowych wynosiła 10 % wynagrodzenia 

zasadniczego i została zaakceptowana na okres 6 miesięcy tj. od dnia 1.09.br. do 

dnia 28.02.2017. 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budżetu  Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok. 



Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła  projekty 

uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 

2016 rok. 

Zarząd Powiatu  podjął Uchwały  Nr 203/2016 i Nr 205/2016  które  stanowią 

załączniki nr 3 i 4  do protokołu. 

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.  

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 204/2016 w sprawie zmian w budżecie 

powiatu , która stanowi załącznik nr 5 do protokołu 

 

Ad. 9 Wyrażenie zgody na zmianę deklaracji wekslowej AMG Centrum 

Medyczne z 2013 roku.  

W tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę deklaracji wekslowej 

AMG Centrum Medyczne z 2013 roku. Powyższa zmiana polegać będzie na 

wydłużeniu terminu z dnia 31.12.2016 r. do dnia 31.12.2017 r.  

 

Ad. 10 Zatwierdzenie wyniku przetargu na dzierżawę gruntów przy ul. 

Reymonta w Rawie Mazowieckiej. 

Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami poinformował , iż   w dniu 08.08.2016 roku o godzinie 11:00 

i o 12:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, pokój 

112, przeprowadzono pierwsze ustne nieograniczone przetargi. Przedmiotem 

przetargów była dzierżawa, na okres 3 lat, na cele rolne, części nieruchomości 

Powiatu Rawskiego, położonych w obrębie nr 5 miasta Rawa Mazowiecka, 

oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 76 i 6/7. Do uczestnictwa w 

postępowaniach przetargowych nie zgłosiły się żadne osoby ( nie wniesiono 

wadium).W związku z powyższym  przetargi zakończyły się wynikiem 

negatywnym. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  

                                                                       

Ad. 11 Podjęcie Uchwały w sprawie powołania  Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej. Uchwała Nr 

207/2016 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Ad. 12  Sprawy różne. 

Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak podziękował za udział w 

uroczystościach związanych z Obchodami Święta Wojska Polskiego i 96. 

rocznicy Bitwy Warszawskiej w Rawie Mazowieckiej. Następnie poinformował 

iż w Sadkowicach w dniu 28 sierpnia br. o godzinie 12
00

 odbędą się XVIII 

Dożynki Powiatowe,  które rozpoczną się uroczystą mszą świętą polową.   

Ponadto w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 
23.08.2016 roku godz. 14

00
, oraz Sesji Rady Powiatu Rawskiego na dzień 

09.09.2016 roku godzina 10
00

. 

 



Ad. 13 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  

Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 15
30

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

 

 

 

 

 

 

 


