
P R O T O K Ó Ł NR  204/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 17 lipca 2018 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 
Rawskiego,  Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu, Piotr Irla- Dyrektor Wydziału 
Środowiska, Architektury i Budownictwa, Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej, Anna Ostalska- Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami, Grażyna Walewska- Inspektor w Wydziale Polityki 
Społecznej, Anna Solecka- Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sadkowice – fragment obrębu Sadkowice. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2018 r. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

8. Informacja o konieczności złożenia wniosku do Wojewody Łódzkiego  
o nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Rawskiego nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej  w ob. nr 5 m. Rawa Mazowiecka, oznaczonej 
nr działki 3/47 o pow.0,1038 ha, zajętej pod pas drogi powiatowej- ulicy 
Opoczyńskiej. 

9. Rozpatrzenie wniosku PGE Dystrybucja S.A. o wyrażenie zgody na 
udostępnienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego 
(dz.nr 173/3 i 178/5 obr. 4)  w celu umieszczenia urządzenia linii 
kablowej nN. 



10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora SPZOZ 
w Rawie Mazowieckiej 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 
Dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 

12. Sprawy różne.                                                                                                             
13.  Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1330 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sadkowice – fragment obrębu Sadkowice. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice – fragment obrębu 
Sadkowice. 
 
Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. 
Uchwała Nr 469/2018 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2018 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2018 r. Uchwała Nr 470/2018 stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu. 

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 
dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. Uchwała Nr 471/2018 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 



Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 
dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. Uchwała Nr 472/2018 stanowi złącznik nr 5 do protokołu.  
 
 
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 
dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. Uchwała Nr 473/2018 stanowi złącznik nr 6 do protokołu.  
 
 
Ad. 8 Informacja o konieczności złożenia wniosku do Wojewody Łódzkiego  
o nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Rawskiego nieruchomości Skarbu 
Państwa położonej  w ob. nr 5 m. Rawa Mazowiecka, oznaczonej nr działki 3/47 
o pow.0,1038 ha, zajętej pod pas drogi powiatowej- ulicy Opoczyńskiej. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenia wniosku do Wojewody Łódzkiego  
o nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Rawskiego nieruchomości Skarbu 
Państwa położonej  w ob. nr 5 m. Rawa Mazowiecka, oznaczonej nr działki 3/47 
o pow.0,1038 ha, zajętej pod pas drogi powiatowej- ulicy Opoczyńskiej. 

 
Ad. 9 Rozpatrzenie wniosku PGE Dystrybucja S.A. o wyrażenie zgody na 
udostępnienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego (dz.nr 
173/3 i 178/5 obr. 4)  w celu umieszczenia urządzenia linii kablowej nN. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na udostępnienie nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Rawskiego (dz.nr 173/3 i 178/5 obr. 4)  w celu umieszczenia 
urządzenia linii kablowej nN. Konieczne jest podjęcie rozmów  
w przedmiotowej sprawie, m.in. w kontekście koncepcji rewitalizacji Miasta 
Rawa Mazowiecka.  

 
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora SPZOZ 
w Rawie Mazowieckiej 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. Uchwała Nr 474/2018 stanowi załącznik nr 7 
do protokołu.  



 
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 
Dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 
Dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. Uchwała Nr 475/2018 stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
 
                                                                                            
Ad. 12 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu  na dzień 24.07.2018 
r. godzina 14:00.  
 
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 1430 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu. 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 
Sporządziła: Patrycja Wróblewska-Firek 
 
 

Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Jacek  Otulak           Wicestarosta  ............................................. 
 
Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 
 

 

 

 

 


	Zarząd Powiatu:

