
P R O T O K Ó Ł NR  223/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 14 listopada 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,  Łukasz 
Sawicki – Skarbnik Powiatu, Małgorzata Killman - Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza  telekomunikacyjnego   

w działce nr ew. 6/15    w obrębie nr 5  Rawa Mazowiecka,  stanowiącej 
pas drogi powiatowej nr 4134E ul. Opoczyńska w Rawie Mazowieckiej do 
stacji bazowej T-Mobile Polska zlokalizowanej przy ul. Opoczyńskiej 8. 
Projektowane przyłącze jest inwestycją celu publicznego. 

3. Uzgodnienie lokalizacji kablowych linii telekomunikacyjnych w pasach 
dróg powiatowych. 

4. Zajęcie pasa drogowego ulicy Tomaszowskiej na prawach wyłączności w 
celu umieszczenia stoiska (straganu) handlowego – sprzedaż kwiatów w 
okresie   Wszystkich Świętych  (Uchwała Nr XXXV/195/2018 Rady 
Powiatu Rawskiego z dnia 27 lutego 2018 r.). 

5. Omówienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu 
rawskiego w roku szkolnym 2017/2018. 

6. Uchwała Zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia 
egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. 

7. Przedstawienie informacji związanych z regulacją płac kadry kierowniczej 
placówek oświatowych prowadzonych przez powiat rawski. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu  
10. Przyjęcie projektu budżetu Powiatu Rawskiego na 2019 rok, oraz 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2039. 
11. Sprawy różne.     
12. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 



 
Ad. 2 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza  telekomunikacyjnego   
w działce nr ew. 6/15    w obrębie nr 5  Rawa Mazowiecka,  stanowiącej pas 
drogi powiatowej nr 4134E ul. Opoczyńska w Rawie Mazowieckiej do stacji 
bazowej T-Mobile Polska zlokalizowanej przy ul. Opoczyńskiej 8. 
Projektowane przyłącze jest inwestycją celu publicznego. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację projektowanego przyłącza  
telekomunikacyjnego.    
 
Ad. 3 Uzgodnienie lokalizacji kablowych linii telekomunikacyjnych w pasach 
dróg powiatowych: 

a) nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew - działka  nr ew. 85  w 
obrębie Lesiew; działki nr:332/3, 333/3, 334/4, 418, 418/1, 502 
w obrębie Kazimierzów; działka nr 56 w obrębie Regnów; 

b) nr 4119E Regnów-Sowidół – działka nr ew.  582 w obrębie 
Sowidół; 

c) nr 4122E Biała Rawska – (Nowe Miasto) – działka nr 127 w 
obrębie Szwejki Małe; 

d) nr 4126E Stara Wieś – Szczuki – działka nr 182/2 w obrębie 
Stara Wieś.   

Projektowane inwestycje są kolejnym etapem „ostatniej mili”, realizowanej w 
ramach programu Polska Cyfrowa, mające na celu dostęp do 
szerokopasmowego taniego internetu. 
Po zapoznaniu się z przedstawioną informacją przedstawioną przez Panią 
Dyrektor Małgorzatę Killman , Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił powyższe  
lokalizacje linii telekomunikacyjnych. 
 
Ad. 4 Zajęcie pasa drogowego ulicy Tomaszowskiej na prawach wyłączności w 
celu umieszczenia stoiska (straganu) handlowego – sprzedaż kwiatów w okresie   
Wszystkich Świętych  (Uchwała Nr XXXV/195/2018 Rady Powiatu Rawskiego 
z dnia 27 lutego 2018 r.). 
Materiał w tym zakresie również przedstawiła  Pani Małgorzata Killman, po 
zapoznaniu się ze sprawą, Zarząd Powiatu uznał iż zasadne jest spotkania się z 
zainteresowanymi osobami w tej sprawie oraz aby w tym spotkaniu również 
uczestniczył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
Ad. 5 Omówienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu 
rawskiego w roku szkolnym 2017/2018. 
Zarząd Powiatu przyjął informacje o realizacji zadań oświatowych za 
rok  szkolny 2017/2018. Informacja będzie stanowić punkt na najbliższej Sesji 
Rady Powiatu.  
 



Ad. 6 Uchwała Zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia 
egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. 
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 526/2018 w sprawie powołania Komisji 
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego. Przedmiotowa Uchwała stanowi złącznik nr 
2 do protokołu.  
 
Ad. 7 Przedstawienie informacji związanych z regulacją płac kadry 
kierowniczej placówek oświatowych prowadzonych przez powiat rawski. 
Materiał w tej kwestii przedstawił i omówił Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej Pan Andrzej Latek.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. 
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  podjął Uchwałę Nr 524/2018, która 
stanowi złącznik nr 3 do protokołu.  
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2018 roku. Przedmiotowa Uchwała Nr 525/2018 stanowi 
złącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 10 Przyjęcie projektu budżetu Powiatu Rawskiego na 2019 rok, oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2039. 
Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu przedstawił i omówił projektu budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2019 rok, oraz projekt Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2019-2039. 
Po zapoznaniu się z omówionym materiałem, Zarząd Powiatu przyjął projekt 
budżetu Powiatu Rawskiego na 2019 rok, oraz projekt Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2019-2039. 
 
Ad. 11 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 19.11.2018 
r. godzina 1400.  
 
Ad. 12 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: Kinga Kacprzak 
 

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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