
P R O T O K Ó Ł NR 220/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego 

odbytego w dniu 22 października 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,  Łukasz Sawicki – 
Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Małgorzata Killman – 
Dyrektor Wydziału Infrastruktury oraz Bożena Woźniak – Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Zatwierdzenie projektu RPO Województwa Łódzkiego, realizowanego przez 

Powiatowy Urząd Pracy. 
4. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej 0,4 kV w działkach nr. ew. 

222/3,222/5, 223/1 oraz 146 w obrębie Podskarbice Szlacheckie, stanowiącej pas 
drogi powiatowej nr 4117E Ossowice- Kaleń. 

5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu. 
6. Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego. 
7. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu. 
8. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany prognozy finansowej. 
9. Przyjęcie porządku sesji Rady Powiatu Rawskiego zaplanowanej na dzień 

30.10.2018r. 
10. Sprawy różne. 
11. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1500 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 

 
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
 
Ad. 3 We wrześniu br. Powiatowy Urząd Pracy złożył do Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy projekt unijny, który został pozytywnie zweryfikowany i oceniony. Projekt 
będzie realizowany przez 2 lata, od stycznia  2019 r. do grudnia 2020 r. i zakłada 
aktywizację 128 osób bezrobotnych (staże, dotacje na rozpoczęcie działalności 



gospodarczej). wartość projektu to 1723766 zł z czego 85% stanowi wkład z EFS, 
pozostałe 15% to wkład Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych. Do 
ostatecznej realizacji i zawarcia umowy niezbędne jest zatwierdzenie projektu  
Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób po 29. 
roku życia pozostających bez pracy w powiecie rawskim (V)” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII 
Zatrudnienie, Działania VIII.1 Wsparcie Aktywności zawodowej osób po 29. roku 
życia przez powiatowe urzędy pracy. 
Uchwała nr 506/2018 stanowi złącznik nr 2 do protokołu. 
 

Ad. 4 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej 0,4 kV w działkach nr. ew. 
222/3,222/5, 223/1 oraz 146   w obrębie Podskarbice Szlacheckie,  stanowiącej pas 
drogi powiatowej nr 4117E Ossowice- Kaleń. Projektowana linia ma służyć zasileniu 
w energię budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na działce nr ew. 223/10. 
Zarząd zadecydował aby projektowane przyłącze zaprojektować w taki sposób aby 
umożliwiało podłączenie większej liczby użytkowników . 
 
Ad. 5 Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu. 
Zabierając głos w tym punkcie Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu przedstawił i 
omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Po zapoznaniu się 
z przedstawionym materiałem, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę nr 
507/2018, która stanowi złącznik nr 3 do protokołu.  
 
Ad. 6 Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2018 roku. Przedmiotowa Uchwała Nr 508/2018 stanowi 
złącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 7 Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu. 
Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2018 roku.  
 
Ad. 8 Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany prognozy finansowej. 
Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany prognozy 
finansowej na 2018 roku.  
 
Ad. 9 Zarząd przyjął następujący porządek sesji Rady Powiatu Rawskiego 
wyznaczonej na dzień 30 października 2018 r. 



a) Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany budżetu; 
b) Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany prognozy finansowej; 
c) Uchwała w sprawie zmiany statutu powiatu rawskiego; 
d) Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie inicjatywy obywatelskiej; 
e) Uchwała Rady Powiatu w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Powiatowej 

rady Działalności Pożytku Publicznego; 
f) Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych; 
g) Uchwala Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XLI/229/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 12 września 2018 roku w 
sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (...); 

h) Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLI/228/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 12 września 2018 roku w 
sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków; 

i) Zmiana uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją 
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
finansowych otrzymanych z PFRON , przeznaczonych na realizację tych zadań 
w 2018 r. 

j) Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i 
przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust. 1 lub 
2 – ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym – na 
obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od usunięcia. 

 
Ad. 10 Sprawy różne. 
Ustalono termin posiedzenia Zarządu wstępnie na dzień 30.10.2018 r. na godzinę 
13:00. 
 
Ad. 11 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad i braku 
dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  Rawski – Józef 
Matysiak dokonał o godzinie 16:30 zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 
 
Sporządził: Jolanta Chylak 
 
 



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