
P R O T O K Ó Ł NR  209/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 14 sierpnia 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:  Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Łukasz 

Sawicki – Skarbnik Powiatu, Stefan Goryczka -  Dyrektor Wydziału Geodezji, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Jacek Otulak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Podjęcie decyzji  o ogłoszeniu kolejnych (trzecich) przetargów na 

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rawskiego 
położonych przy ul. Targowej – działka nr  307/18, 307/19,307/20, 
307/21 w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka oraz o ustaleniu ceny 
wywoławczej do III przetargu.  

3. Informacja dotycząca umieszczenia ogłoszeń o przetargach (wykazach) w 
ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym pn. „Monitor Urzędowy”. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok, oraz w 
sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 
2018 rok.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia członków zarządu do 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

6. Wniosek o udostępnienie lokalu dla Powiatowej Rady Seniorów.  
7. Propozycja porządku Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  
8. Sprawy różne.                                                                                                             
9. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1500 dokonał 
Wicestarosta  Rawski – Jacek Otulak, witając zaproszonych gości oraz 
członków Zarządu. 
 
 
Ad. 2 Podjęcie decyzji o ogłoszeniu kolejnych (trzecich) przetargów na 
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rawskiego położonych 



przy ul. Targowej – działka nr  307/18, 307/19,307/20, 307/21 w obrębie 4 
miasta Rawa Mazowiecka oraz o ustaleniu ceny wywoławczej do III przetargu.  
Zarząd Powiatu podjął decyzję o ogłoszeniu trzecich ustnych przetargów 
nieograniczonych na sprzedaż w/w nieruchomości, za cenę wywoławczą z 
drugich przetargów.   
 
Ad. 3 Informacja dotycząca umieszczenia ogłoszeń o przetargach (wykazach) w 
ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym pn. „Monitor Urzędowy”. 
W tym punkcie Dyrektor Stefan Goryczka przedstawił informację o ofercie 
elektronicznej pn. „Monitor Urzędowy”, dotyczącej umieszczenia ogłoszeń o 
przetargach (wykazach) w ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym.  
 
 
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok, oraz w 
sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok.  
Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu  przedstawił i omówił projekt uchwały 
w powyższej sprawie. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 478/2018 w sprawie 
zmian w budżecie na 2018 rok i Nr 479/2018 w sprawie zmiany planów 
finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok. Przedmiotowe uchwały 
stanowią załącznik nr  2 i 3 do protokołu.  
 
 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia członków zarządu do 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  
Zarząd Powiatu wskazał Pana Tadeusza Damaza oraz Pana Jarosława 
Kobierskiego na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
Została w tej kwestii podjęta stosowana Uchwała Nr 480/2018 która stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu 
zaakceptował skład komisji tj. (Pan Kazimierz Wołowicz, Pan Mirosław 
Mroziński, Pan Sławomir Stefaniak i Pani Jolanta Chylak), która dokona 
wyboru kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  
 
Ad. 6 Wniosek o udostępnienie lokalu dla Powiatowej Rady Seniorów.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.  
 
Ad. 7 Propozycja porządku Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił propozycję tematów 
na najbliższą  Sesję Rady Powiatu Rawskiego: 
- Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46; 
- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę  



lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia; 
- Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiar 
obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Rawski; 
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny 
na rzecz Miasta Rawa Mazowiecka dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych, 
znajdujących się w budynku w Rawie Mazowieckiej przy ul. Reymonta 11; 
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Rawskiego; 
- Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia radnych na członków Powiatowej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
Zarząd Powiatu zapoznał się propozycją porządku Sesji Rady Powiatu 
Rawskiego.                                                  
 
Ad. 8 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 21.08.2018 r 
godzina 1400.  
 
 
Ad. 9 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta  
Rawski – Jacek Otulak dokonał o godzinie 1620 zamknięcia posiedzenia Zarządu 
Powiatu. 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 
Sporządziła: Kinga Kacprzak 
 

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


	Zarząd Powiatu:

