
 

 

P R O T O K Ó Ł NR 129/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 23 maja 2017 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, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Powiatu, Sławomir 

Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej, Aneta Psyk – Księgowa SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, Anna 

Solecka – Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, Małgorzata Killman – 

Dyrektor Wydziału infrastruktury, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału 

Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Piotr Irla – Dyrektor 

Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Targowej na 

rzecz Rawskich Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Rawie 

Mazowieckiej.   

4. Zatwierdzenie wyników postępowania przetargowego do 30000 EURO na 

malowanie oznakowania poziomego dróg powiatowych. 

5. Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego zadanie pn. Przebudowa 

drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) – Lesiew na odcinku Sierzchowy-

Sanogoszcz, dofinansowanego z programu PROW 2014-2020. 

6. Wyrażenie zgody na  przygotowanie postępowania do 30 tys. EURO na 

pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie drogi powiatowej nr 

4306E (Wiechnowice) – Lesiew na odcinku Sierzchowy-Sanogoszcz. 

7. Wyrażenie zgody na zakup kruszywa frakcji 0/31,5 w ilości 650 ton, na 

bieżące utrzymanie dróg powiatowych: nr 4116E na odc. Sanogoszcz- 

Ossowice, nr 4120E na odc. Podskarbice Królewskie-Komorów, nr 4113E na 

odc. Mroczkowice- gr. powiatu oraz na niezbędny bieżące utrzymanie  

poboczy  dróg powiatowych – zamówienie do 30 000 E. 

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za 

2016 rok – projekt Uchwały Rady Powiatu. 

9. Przedstawienie Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ za 2016 

rok- projekt Uchwały Rady Powiatu. 

10. Przedstawienie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora 

Powiatowej Biblioteki Publicznej.  

 
 

 



11. Zawiadomienie Burmistrza Rawy Mazowieckiej o przystąpieniu do zmiany 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka w rejonie 

ulic: Kazimierza Wielkiego, Mszczonowskiej i Białej, Niepodległości i 

Krakowskiej. 

12. Uzgodnienie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała 

Rawska. 

13. Wyrażenie zgody na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość 

nieruchomości  stanowiącej własność Powiatu Rawskiego położonej w Białej 

Rawskiej przy ul. Mickiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

obrębu 2 jako działki nr: 253/14, 254/9, 254/10, w związku z planowanym 

zbyciem nieruchomości. 

14. Wyrażenie zgody na wystąpienie  do Starosty Rawskiego z wnioskiem o 

zatwierdzenie  Inwentaryzacji Stanu Lasów  na działkach Powiatu Rawskiego 

położonych w Rawie Mazowieckiej (dz. 6/7 i 124), w związku z opracowaną 

dokumentacją. 

15. Wyrażenie zgody na wycięcie i zagospodarowanie przez wnioskodawcę ( P. 

Nowaka Andrzeja ) posuszu (drzew obumarłych), złomów i wywrotów w ilości 

ok. 6-8 m3 z lasu stanowiącego własność Powiatu Rawskiego znajdującego się 

na działce poł. w obrębie nr 6 m. Rawa Mazowiecka oznaczonej  nr 124 (obr. nr 

6).   

16. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatu 

szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości Skarbu Państwa, 

położonych w obrębach Julianów Lesiewski, gm. Biała Rawska i Niwna, gm. 

Rawa Mazowiecka,  w związku z wnioskami u ustanowienie  służebności  

przesyłu. 

17. Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 

30 tyś euro z zakresu administracji rządowej na wykonanie modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków obrębów Błażejewice, Narty, Niemirowice, 

Podlesie, Zakrzew gm. Biała Rawska.     

18. Uchwały w sprawie zmiany  planów finansowych  budżecie Powiatu 

Rawskiego na 2017   rok. 

19. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu.  

20. Sprawy różne.                                                                                                 

21. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 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  Odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. 

Targowej na rzecz Rawskich Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Rawie 

Mazowieckiej.  



W tym punkcie Dyrektor Leszek Przybył poinformował o spotkaniu które 

odbyło się w dniu 19 maja br. którego celem były uzgodnienia dotyczące 

odpłatnego przekazania  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej położonej przy ul. 

Targowej w Rawie Mazowieckiej na rzecz Rawskich Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. w Rawie Mazowieckiej. W wyniku spotkania strony ustaliły co 

następuje: 

1. Powiat przekaże odpłatnie przedmiotową sieć kanalizacji sanitarnej  i 

wodociągowej; 

2. Wartość w/w sieci zostanie pomniejszona o umorzenie zgodnie z 

upływem czasu( na dzień 01.05.2017 rok); 

3. Płatność za w/w sieci zrealizowana będzie jednorazowo; 

4. Powiat po przekazaniu własności dokona wraz ze współwłaścicielami 

działki nr 307/12 ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu za łączną 

kwotę 5261 zł.  (kwota zgodna z operatem szacunkowym z dnia 

3.03.2017 roku) na czas nieokreślony na rzecz RAWIK Sp. z o.o. 

polegającej na : zezwoleniu na dostęp przez przedsiębiorcę do urządzeń w 

celu przeprowadzania inspekcji ich stanu, usunięcia wszelkich usterek i 

awarii, a także konserwacji i remontów, w tym wymiany zużytych 

urządzeń oraz zezwoleniu na odbudowę urządzeń  w  przypadku ich 

zniszczenia; 

5. Powiat przekaże kopie dokumentacji technicznej  dotyczące w/w sieci. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z informacją  wyraził zgodę  na powyższe 

działania.   

 

 

Ad. 4 Zatwierdzenie wyników postępowania przetargowego do 30000 EURO na 

malowanie oznakowania poziomego dróg powiatowych. 

Pani Dyrektor Małgorzata Killman poinformowała, iż w wyniku  

przeprowadzonego postępowania  dotyczącego rozeznania rynkowego poprzez 

zapytanie ofertowe na  „Odnowienie istniejącego oznakowania poziomego na 

drogach powiatowych” . Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym zostało  wysłane  

do 3 wykonawców. Do dnia  19.05.2017r. godz. 1200  tj. terminu składania                   

ofert cenowych wpłynęła 1 oferta Zakład Robót Drogowo – Budowlanych 

RAWDRÓG Cezary Walczewski 96-232 Regnów, Rylsk 46                                                      

w cenie ofertowej brutto  30.079,65 zł. za wykonanie usługi.                                                                                                              

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania. 

Ad. 5 Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego zadanie pn. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) – Lesiew na odcinku 

Sierzchowy - Sanogoszcz, dofinansowanego z programu PROW 2014-2020.  

Realizując przyjęty porządek obrad Dyrektor Małgorzata Killman 

poinformowała , iż na zadanie  pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E 

(Wiechnowice) – Lesiew na odcinku Sierzchowy - Sanogoszcz, 

dofinansowanego z programu PROW 2014-2020. Wpłynęły 3 oferty. Zgodnie z 



art. 89 ust 4 pkt 7a ustawy Pzp. Zamawiający , odrzuca oferty firm które nie 

wyraziły zgody , o której mowa w art.85 ust. 2 , na przedłużenie terminu 

związania ofertą. Dotyczy to firm: 

1. Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „DOMAX” 42-

283 Boronów, ul. Grabińska 8; 

2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-

300 Mińsk Mazowiecki.  

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budowy 

Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków 

Trybunalski – Lider Konsorcjum, oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – 

Mostowych Sp. z. o o., ul. Południowa 17/19 , 97- 300 Piotrków Trybunalski – 

Partner Konsorcjum w cenie ofertowej brutto 1590889, 33 zł. za wykonie 

zadania.  Natomiast  zamawiający , na realizację zadania, zabezpieczył w 

budżecie środki finansowe w wysokości 1605833,00 zł.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki przetargu.  

 

Ad. 6 Wyrażenie zgody na  przygotowanie postępowania do 30 tys. EURO na 

pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie drogi powiatowej nr 

4306E (Wiechnowice) – Lesiew na odcinku Sierzchowy - Sanogoszcz. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowania  na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru przy przebudowie drogi powiatowej nr 4306E 

(Wiechnowice) – Lesiew na odcinku Sierzchowy - Sanogoszcz. 

 

 

Ad. 7 Wyrażenie zgody na zakup kruszywa frakcji 0/31,5 w ilości 650 ton, na 

bieżące utrzymanie dróg powiatowych: nr 4116E na odc. Sanogoszcz- 

Ossowice, nr 4120E na odc. Podskarbice Królewskie - Komorów, nr 4113E na 

odc. Mroczkowice- gr. powiatu oraz na niezbędny bieżące utrzymanie  poboczy  

dróg powiatowych – zamówienie do 30 000 E. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę  na zakup kruszywa.  

 

 

Ad. 8 Przedstawienie sprawozdania finansowego SPZOZ w Rawie 

Mazowieckiej za 2016 rok – projekt Uchwały Rady Powiatu . 

Materiał w tym zakresie przedstawiła i omówiła Pani Aneta Psyk – Główny 

Księgowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej, która poinformowała iż SP ZOZ prowadzi działalność w formie 

podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy oraz medycyny szkolnej. 

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku zamknął się kwotą po stronie 

aktywów i pasywów 4.300443,03 zł. Rachunek zysków i strat zamknął się 

zyskiem brutto 18.082,89 zł. , po odprowadzeniu podatku dochodowego zysk 

netto wyniósł 9.476,89 zł. Zobowiązania długoterminowe na koniec 2016 roku 

wyniosły 8.952733,52 zł, natomiast zobowiązania krótkoterminowe 

7.152808,61 zł. Przychody ogółem wyniosły 3.300540,09 zł. , koszty ogółem 

3.282457,20 zł. Wynik na działalności operacyjnej zamknął się zyskiem w 

wysokości 461.279,46 zł.  



Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym powyżej sprawozdaniem 

finansowym za 2016 rok i przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za rok 2016. 

 

Ad. 9 Przedstawienie Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ za 

2016 rok- projekt Uchwały Rady Powiatu . 

Zabierając głos w tym punkcie Pani Anna Solecka – Dyrektor Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckie poinformowała 

iż zgodnie z art. 53a , ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o 

działalności leczniczej oraz załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 12.04.2017 roku, do dnia 31 maja każdego roku Dyrektor SPZOZ 

sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-

finansowej. Raport taki został przygotowywany na podstawie sprawozdania 

finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera analizę sytuacji 

ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok oraz prognozę sytuacji na kolejne 

trzy lata. Analiza oraz prognoza wykonana jest w oparciu o wskaźniki 

ekonomiczno–finansowe. Są to: wskaźnik zyskowności, wskaźnik płynności, 

wskaźnik efektywności, wskaźnik zadłużenia. Łączna wartość punktowa po 

analizie wskaźnikowej wynosi 10. Robiąc prognozę sytuacji ekonomiczno-

finansową na lata 2017-2019, SPZOZ oparło się na złożonym planie 

finansowym oraz na planie spłaty zobowiązań. Następnie Pani Dyrektor 

poinformowała ,iż szacuje ,że łączna wartość punktów w poszczególnych latach 

wyniesie w 2017 roku – 28 punktów, w 2018 roku – 31 punktów, w 2019 roku -

39 punktów. Kolejno Dyrektor dodała ,iż istotnym zdarzeniem mającym wpływ 

na sytuacje ekonomiczną SPZOZ będą  toczące się rozprawy w Sądzie 

Apelacyjnym przeciwko ZUS w sprawie podstawy wymiaru składek za lata 

2007-2012 w odniesieniu do umów zleceń dla 123 pielęgniarek zatrudnionych w 

szpitalu , brak w chwili obecnej podstaw i możliwości ujęcia obciążeń z tego 

tytułu w prognozie finansowej.  

Zarząd Powiatu przyjął Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ za 

2016 rok, oraz zatwierdził projekt Uchwały Rady Powiatu w powyższej kwestii.  

 
 

Ad. 10 Przedstawienie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora 

Powiatowej Biblioteki Publicznej.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek o przyznanie nagrody rocznej w 

wysokości 3.370 zł. brutto dla Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w 

Rawie Mazowieckiej.  
 

 

Ad. 11 Zawiadomienie Burmistrza Rawy Mazowieckiej o przystąpieniu do 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka w 

rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Mszczonowskiej i Białej, Niepodległości i 

Krakowskiej. 



Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury  i Budownictwa 

poinformował o zawiadomieniu Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o 

przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, w rejonie ulic: Kazimierza 

Wielkiego, Mszczonowskiej i Białej, Niepodległości i Krakowskiej. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym zawiadomieniem. 

 

Ad. 12 Uzgodnienie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy   

Biała Rawska. 

Zarząd Powiatu uzgodnił zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Biała Rawska. 

 

 

Ad. 13 Wyrażenie zgody na wykonanie operatu szacunkowego określającego 

wartość nieruchomości  stanowiącej własność Powiatu Rawskiego położonej w 

Białej Rawskiej przy ul. Mickiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów i 

budynków obrębu 2 jako działki nr: 253/14, 254/9, 254/10, w związku z 

planowanym zbyciem nieruchomości. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym. 

 

 

 

Ad. 14 Wyrażenie zgody na wystąpienie  do Starosty Rawskiego z wnioskiem o 

zatwierdzenie Inwentaryzacji Stanu Lasów na działkach Powiatu Rawskiego 

położonych w Rawie Mazowieckiej (dz. 6/7 i 124), w związku z opracowaną 

dokumentacją. 

W związku z opracowaniem Inwentaryzacji Stanu Lasów dla lasu rosnącego na 

działce nr 6/7 obręb 5 miasta Rawa Mazowiecka oraz na działce 124 obręb 6 

miasta Rawa Mazowiecka , stanowiących własność Powiatu Rawskiego , Zarząd 

Powiatu wystąpił z wnioskiem do Starosty Rawskiego o wydanie decyzji w 

sprawie określenia na okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2026 roku 

zadań w zakresie gospodarki leśnej.  

 

 

 Ad. 15 Wyrażenie zgody na wycięcie i zagospodarowanie przez wnioskodawcę                

( P. Nowaka Andrzeja ) posuszu (drzew obumarłych), złomów i wywrotów w 

ilości ok. 6-8 m3 z lasu stanowiącego własność Powiatu Rawskiego znajdującego 

się na działce poł. w obrębie nr 6 m. Rawa Mazowiecka oznaczonej  nr 124 (obr. 

nr 6).   

Zarząd Powiatu wyraził zgodę Panu Andrzejowi Nowak zamieszkałemu Osada 

Dolna 5,  Rawa Mazowiecka na nieodpłatne pozyskanie drewna z lasu w zamian 

za wycięcie i usunięcie posuszu ( drzew obumarłych), złomów oraz wywrotów w 

gatunku sosna i brzoza w ilości ok. 6-8 m3 .  

Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury 

związanej z wycięciem drzewa gatunku modrzew, rosnącego na parkingu 

Starostwa Powiatowego przy Pl. Wolności 1.  

 



 Ad. 16 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 

operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości Skarbu Państwa, 

położonych w obrębach Julianów Lesiewski, gm. Biała Rawska i Niwna, gm. 

Rawa Mazowiecka,  w związku z wnioskami o ustanowienie  służebności  

przesyłu. 

Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

poinformował, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w  sprawie zlecenia 

wykonania operatów szacunkowych , określających wysokość wynagrodzenia z 

tytułu obciążenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, 

położonych : 

1) w obrębie Julianów Lesiewski gmina Biała Rawska , oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr 51/2, służebnością przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja 

S.A. z siedzibą w Lublinie w związku z wymianą linii elektroenergetycznej 

niskiego napięcia; 

2) w obrębie Niwna gmina Rawa mazowiecka , oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka  nr 290/4, służebnością przesyłu na rzecz osoby fizycznej, w 

związku z budową przyłącza wodociągowego. Najkorzystniejszą ofertę złożył 

Pan Tadeusz Kryjan zamieszkały Chrusty 66a gm. Rawa Mazowiecka w cenie 

ofertowej 1000 zł. brutto za wykonanie usługi.   

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania. 

 

 

Ad. 17 Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

powyżej 30 tyś euro z zakresu administracji rządowej na wykonanie modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków obrębów Błażejewice, Narty, Niemirowice, 

Podlesie, Zakrzew gm. Biała Rawska.    

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Błażejewice, 

Narty, Niemirowice, Podlesie, Zakrzew gm. Biała Rawska.    

  

 Ad. 18 Uchwały w sprawie zmiany  planów finansowych  budżecie Powiatu 

Rawskiego na 2017  rok.  

Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2017 rok. Uchwała Nr 312/2017 i Nr 314/2017 stanową 

załączniki nr 2 i 3 do protokołu.  

 

 

 Ad. 19 Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu.  

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 313/2017 która stanowi załącznik nr  4 do 

protokołu.  

 

 

Ad. 20 Sprawy różne.  

Zabierając głos w sprawach różnych Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu 

poinformował o wyborze oferty Poczty Polskiej na „Świadczenie usług 



pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej„ oraz 

poinformował o ofercie Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na 

„Zarządzanie nieruchomościami stanowiące własność powiatu rawskiego". 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją. Ponadto Starosta 

Matysiak poinformował, iż w dniu 29.05 .br. o godzinie 930 odbędzie się w 

Starostwie Powiatowym  spotkanie z Biskupem Łowickim Wojciechem Osial. 

Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 

29.05.2017 rok godzina 1000.  

 

 

Ad. 21 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad i 

braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  Rawski 

– Józef Matysiak dokonał o godzinie 1600 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  ........................................... 

 

 

 

 
 

 

 

 


