
P R O T O K Ó Ł NR 116/2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 20 stycznia 2021 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, Tomasz Góraj - Sekretarz Powiatu, Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu,  
Katarzyna Zagajewska  - Z-c Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Iwona Michalak - 
Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa,  Stefan 
Goryczka - Dyrektor Wydziału Geodezji,  Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami, Andrzej Latek - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej,  
Małgorzata Leszczyńska- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej, Anna Solecka , Piotr Stepaniec- Kierownik Przychodni.                                 

 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń zarządu.  
3. Informacja o możliwości i kosztach podziału nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu , poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej – obręb 
nr 4, dz. nr 308/44 i 308/6 (dr. powiatowa). 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie przyjęcia 
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024. 

5. Przedstawienie Programu Naprawczego SPZOZ na lata 2020-2022 . 
6. Przedstawienie sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2020. 
7. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku Publicznego w roku 2020. 
8. Przedłożenie projektu Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych 

organizowanych oraz wspieranych przez Powiat Rawski na rok 2021. 
9. Informacja o powołaniu komisji inwentaryzacyjnej w Powiatowej 

Bibliotece Publicznej w Rawie Mazowieckiej.  
10. Omówienie wystąpienia Zarządu Powiatu do Parlamentarzystów z terenu 

Powiatu Rawskiego  w sprawie dofinansowania budowy nowego pawilonu  
(bloku operacyjnego) szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.  

11. Wniosek WI o wprowadzenie do budżetu na rok 2021 kwoty 
dofinansowania na przewóz autobusowy zgodnie z podpisaną umową z 
Wojewodą Łódzkim 35/FA/2021 z dnia 30.12.2020 r.  o dopłatę w formie 
dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

12. Wniosek WI o  wprowadzenie do budżetu na rok 2021 zadania 
inwestycyjnego Zakup ciągnika rolniczego w Dziale 600 Rozdziale 60014  



§ 6060 i zabezpieczenie kwoty 275 000 zł w budżecie na realizację 
przedmiotowego zadania (w tym 200 000 zł z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych). 

13. Wniosek WI o wprowadzenie do budżetu kwoty dofinansowania w związku 
z podpisaną umową z Zarządem Województwa Łódzkiego  z dnia 
06.11.2020r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Poprawa 
efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego. 

14. Wniosek WI o wprowadzenie do budżetu na rok 2021 środków 
niewydatkowanych (pozostałych w Planie finansowym na  2020 r.)  
w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej 
budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.  

15.  Informacja o zaleceniu GDDKiA ws. podjęcia działań zmierzających  
do naprawy nawierzchni w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 72 z 
linią kolei wąskotorowej w m. Rogów. 

16.  Informacja dot. Pisma Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka ws. 
wyrażenia opinii ws. pozbawienia kategorii drogi gminnej  nr 113371E  
ul. Białej na odcinku 0,516 km i części drogi gminnej nr 113332E ul. 
Mszczonowska o dł. 0,182 km i ul. Jerozolimskiej o dł. 0,180 km na terenie 
Miasta Rawa Mazowiecka.  

17.  Informacja z posiedzenia Komisji przetargowej ws. rozbudowy szpitala. 
18.   Wniosek WI o akceptację zakresu wniosku Infrastruktura sportowa plus. 
19.  Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa 

efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w 
Rawie Mazowieckiej”. 

20. Informacja ws. pisma mieszkańców wsi Ossowice z prośbą  
o utwardzenie nawierzchni. 

21. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania pn. Dostawa emulsji asfaltowej 
do remontów cząstkowych dróg. 

22. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania pn. Dostawa grysów 
bazaltowych płukanych do remontów cząstkowych nawierzchni dróg 
powiatowych. 

23. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania pn. Dostawa mieszanki 
mineralno- asfaltowej na zimno. 

24. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania pn. Dostawa kruszywa 
drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5 mm. 

25. Informacja o realizacji zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1316E Pod 
borem- Raducz w m. Wilkowice 

26. Projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian budżetu roku 
2021 oraz Projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany 
WPF na lata 2021-2035. 



27. Wyrażenie zgody na wystąpienie Zarządu Powiatu do BSBR z prośbą o 
obniżenie opłaty za obsługę bankową budżetu Powiatu w roku 2021. 

28. Program sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
29. Sprawy różne. 
30. Zamknięcie posiedzenia.                                     

 
  
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Do protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu 
również uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Informację przedstawił Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. W wyniku 
przeprowadzonego postępowania ofertowego na  podział nieruchomości  dla 
potencjalnego inwestora, podziału dokona za kwotę 9000,00 zł. brutto  (tańsza 
oferta) Pracownia Geodezyjno – Projektowa Tomasz Kantorek  z Białej Rawskiej.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik przedmiotowego postępowania                       
ofertowego. 
Ponadto Zarząd Powiatu polecił Wydziałowi Geodezji dokonać rozeznania czy 
Spółka RAWIK jest zainteresowana przejęciem  gruntu zajętego pod 
przepompownię.?  

                                                                                        
Ad. 4 Zarząd Powiatu przyjął projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w 
sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 
2021-2024. 
 
Ad. 5 W tym punkcie Zarząd Powiatu zapoznał się z Programem Naprawczym 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
na lata 2021-2024.  
 
Ad. 6 Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym sprawozdaniem które 
również będzie stanowić punkt na najbliższej Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 7 Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym sprawozdaniem, które to 
będzie również stanowić punkt na najbliższej Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  

 
Ad. 8 W tym punkcie Zarząd Powiatu zatwierdził Powiatowy Kalendarz Imprez 
Kulturalnych i Sportowych na 2021 rok. 

 
Ad. 9 Zarząd Powiatu przyjął informacje o  powołaniu komisji inwentaryzacyjnej 
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rawie Mazowieckiej. W skład komisji  



będą wchodzić dwie  osoby z Wydziału Polityki Społecznej i dwie osoby z 
Powiatowej Biblioteki Publicznej.  
 
Ad. 10 Omówienie wystąpienia Zarządu Powiatu do Parlamentarzystów z terenu 
Powiatu Rawskiego  w sprawie dofinansowania budowy nowego pawilonu  
(bloku operacyjnego) szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.  

Zabierając głos w tym punkcie Starosta Matysiak przedłożył projekt wystąpienia. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią wystąpienia do  Parlamentarzystów z terenu 
Powiatu Rawskiego.  

 
Ad. 11 Zabierając głos w tym punkcie Pani Dyrektor Katarzyna Zagajewska 
poinformowała iż  w związku z podpisaną umową z Wojewodą Łódzkim 
35/FA/2021 z dnia 30.12.2020 r.  o dopłatę w formie dofinansowania zadań 
własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej,  Wydział Infrastruktury zwraca się z prośbą o  
wprowadzenie do budżetu na rok 2021 kwoty dofinansowania w Dziale 600, 
rozdziale 60004 § 4300 w wysokości 873 867,00  zł. ( 291 289 wozokilometry x 
3,00 zł= 873 867 zł). Mając na uwadze postanowienia umowy z Wojewodą 
Łódzkim nr 35/FA/2021 z dnia 30.12.2020 r., która  wymaga sfinansowania ze 
środków własnych Powiatu Rawskiego części ceny usługi (min. 10% udziału), 
Wydział Infrastruktury prosi o przesunięcie środków w wysokości  59034  zł  z 
Działu 600 Rozdziału 60014 § 4210 do Rozdziału 60004   § 4300 w tym samym 
Dziale.  Łączna kwota stanowiąca środki własne wynosi 99 039 zł. Dotychczas 
zabezpieczono kwotę 45 000zł, stąd konieczność zabezpieczenia brakującej 
kwoty tj. 54 039zł. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę. 

Ad. 12 W tym punkcie Pani Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwróciła się z 
prośbą o  wprowadzenie do budżetu na rok 2021 zadania inwestycyjnego Zakup 
ciągnika rolniczego w Dziale 600 Rozdziale 60014 § 6060 i zabezpieczenie kwoty 
275 000 zł w budżecie na realizację przedmiotowego zadania (w tym 200 000 zł 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę. 
 
Ad. 13 Kontynuując pani Dyrektor Zagajewska poinformowała ,iż w związku z 
podpisaną umową z Zarządem Województwa Łódzkiego  z dnia 06.11.2020r. na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności 
energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego, Wydział Infrastruktury 
zwraca się z prośbą o wprowadzenie do budżetu Dział 801 Rozdział 80195 § 6057 
kwoty dofinansowania w wysokości 4 179 158  zł oraz zmianę źródeł 
finansowania środków własnych : 

Dział 801 Rozdział 80195 § 6050: - 1 356 612 zł 



Dział 801 Rozdział 80195 § 6059: +1 356 612 zł 
Dział 900 Rozdział 90095 § 6050: - 511 717 zł. 
Dział 900 Rozdział 90095 § 6059: + 511 717 zł 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę.  
 
Ad. 14 Kolejno Pani Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwróciła się z prośbą o 
wprowadzenie do budżetu na rok 2021 środków niewydatkowanych (pozostałych 
w Planie finansowym na  2020r. ): 

-Dział 851 Rozdział 85195 § 6057 w kwocie 40 460 zł   
-Dział 851 Rozdział 85195 § 6059 w kwocie 17 237 zł  
w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności 
energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę.  
 
 
Ad. 15 W tym punkcie Pani Dyrektor poinformowała ,iż  w dniu 14.01.2021. 
wpłynęło pismo od GDDKiA  potwierdziła pogorszenie stanu nawierzchni jezdni 
w obrębie torowiska na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 72 z linią kolei 
wąskotorowej w m. Rogów i zwróciła się do Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej o pilne podjęcie działań zmierzających do naprawy nawierzchni.  

Po zapoznaniu  się   z tematem , Zarząd Powiatu zdecydował iż należy udzielić 
odpowiedzi na przedmiotowe pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad że  zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o drogach publicznych zakres robót 
należy do zarządu kolei. Jednocześnie zobowiązał kierownika Zarządu Dróg 
Powiatowych do sprawdzenia stanu nawierzchni.  

 

Ad. 16 Zarząd Powiatu wyraził pozytywną  opinię w sprawie pozbawienia 
kategorii drogi gminnej  nr 113371E ul. Białej na odcinku 0,516 km i części drogi 
gminnej nr 113332E ul. Mszczonowska o dł. 0,182 km i ul. Jerozolimskiej o dł. 
0,180 km na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.  

Ad. 17 W tym punkcie pani Dyrektor Zagajewska poinformowała ,iż w dniu   
20.01.2021 odbyło się posiedzenie Komisji przetargowej, na którym omówiono 
odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia które  
dotyczyły sprzętu medycznego , uwzględniając uwagi przedstawicieli szpitala. 
Podjęto również  decyzję o usytuowania zaplecza budowy. 

 
Ad. 18  W tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosku o 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zadania pn.: „Modernizacja 



infrastruktury sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej . 
Środki własne w wysokości 21% całości zadnia tj. 28.770,00 zł. Wniosek obejmie 
zakresem kompleks sportowy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białej 
Rawskiej . 

Ad. 19 Zabierając głos w tym punkcie  Pani Zagajewska przedstawiła  informację  
z sesji otwarcia ofert na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności 
energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz 
z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i zgód wymaganych przepisami 
prawa a następnie wykonanie na ich podstawie robót budowlanych w postaci 
kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha 
w Rawie Mazowieckiej ul. Warszawska 14. Całkowita wartość Projektu wynosi  
1 632 101,95  zł brutto . 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy: 

1. Opracowanie pełniej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
niezbędnych pozwoleń – do 31 marzec 2021r. 

2.  Wykonanie robót budowlanych – do 31 sierpnia 2021r. 
 
W wymaganym terminie, tj. do godz. 1000,  14.01.2021r., wpłynęły 2 oferty: 

1. Top Construction L.T.D. Sp.k. z Warszawy w cenie ofertowej brutto 
1 528 890,00 zł; 

2. MONT-PLAST z Łodzi w cenie ofertowej brutto 1 622 398,29 zł; 

Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą informacją.  

 

Ad. 20 Kolejno Pani Dyrektor przedstawiła pismo mieszkańców wsi Ossowice 
dotyczące utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej numer 4117 E Ossowice- 
Kaleń nawierzchnią betonową lub asfaltową. Dotyczy odcinka ok 900 m od 
skrzyżowania z drogą powiatową 4306  częściowo utwardzonego kruszywem, w 
pozostałej części droga gruntowa. 

Po zapoznaniu się z przedmiotowym pismem, Zarząd Powiatu Rawskiego 
postanowił udzielić odpowiedzi iż sprawa będzie dalej procedowana.  
Jednocześnie informując ze rozważana jest możliwość etapowej realizacji 
utwardzenia nawierzchni na odcinku ok 900 m od skrzyżowania z drogą 
powiatową 4306  nawierzchnią betonową w ten sposób, że: 

I etap - utwardzenie nawierzchnią betonową nawierzchni z kruszywa oraz 
wzmocnienie części gruntowej kruszywem frakcji 0-31 

II etap - utwardzenie nawierzchnią betonową nawierzchni wzmocnionej 
kruszywem w etapie I. 

 
 



 
Ad. 21 W tym punkcie Pani Dyrektor Zagajewska przedstawiła informację o 
rozstrzygnięciu postępowania pn. „Dostawa emulsji asfaltowej do remontów 
cząstkowych dróg”.  

Zapytanie ofertowe wysłano do trzech dostawców na dostawę własnym 
transportem i rozładunkiem w ilości szacunkowej do 120 Mg: 

-Rejon Robót Drogowych DRUG-BUD Sp. z o.o. 

-Przedsiębiorstwo Drogowo- Inżynieryjne KAREX 

-Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych S. z o.o. 

Wpłynęła jedna oferta: Rejon Robót Drogowych DRUG-BUD Sp. z o.o. wartość 
brutto zamówienia 52 988,40 zł. 

 Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.  

 
 
Ad. 22 Również w tym punkcie Pani Dyrektor Zagajewska przedstawiła 
informację o rozstrzygnięciu postępowania pn. „Dostawa grysów bazaltowych 
płukanych do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych”. 
Zapytanie dotyczyło sprzedaży wraz z dostawą własnym transportem do Obwodu 
Drogowego w miejscowości Żurawia k/Białej Rawskiej w następujących 
ilościach: 

-grysy bazaltowe płukane frakcji 2-5 mm w ilości szacunkowej do 400 Mg 

-grysy bazaltowe płukane frakcji 5-8 mm w ilości szacunkowej do 400 Mg 

Zapytanie ofertowe wysłano do czterech dostawców: 
-PPHU „GESSEK” Waldemar Gessek 
-PBiUD Mirosław Kozera 
-FPHU TRANSBET IDZIKOWSKI HENRYK 
-PTU JAWARO 

Wpłynęła jedna oferta: PTU Jawaro : 

-  grysy bazaltowe płukane frakcji 2-5 mm w ilości szacunkowej do 400 Mg 
wartość brutto 56 580,00 zł; 

-grysy bazaltowe płukane frakcji 5-8 mm w ilości szacunkowej do 400 Mg 
wartość brutto 56 580,00 zł. Łączna kwota to  113 160,00 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.  

 
Ad. 23 Kolejno Pani Dyrektor przedstawiła informację o rozstrzygnięciu 
postępowania pn. „Dostawa mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno”. 



Zapytanie dotyczyło sprzedaży emulsji asfaltowej kationowej 
szybkorozpadowej, niemodyfikowanej C65B3 PU/RD (K1-65) wraz z dostawą 
własnym transportem w ilości szacunkowej do 80 Mg  do Obwodu Drogowego 
w miejscowości Żurawia k/Białej Rawskiej. 

Zapytanie ofertowe skierowano do dwóch dostawców: 

-Olan Południe Sp z o.o.; 

-BITUNOVA Sp z o.o. 

Wpłynęły dwie oferty : 

-Olan Południe Sp. z o.o. za kwotę  113 652,00 zł brutto; 

- BITUNOVA Sp z o.o. za kwotę 135 300,00 zł brutto.  

Najkorzystniejszą ofertę cenowa złożyła firma   Olan Południe Sp z o.o. w cenie 
ofertowe brutto  113 652,00 zł z dostawę objęta zamówieniem.  

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.  

 
Ad. 24  Kontynuując Dyrektor Zagajewska  przedstawił informację  o 
rozstrzygnięciu postępowania pn. „Dostawa kruszywa drogowego dolomitowego 
frakcji 0-31,5 mm.” Zapytanie dotyczyło sprzedaży wraz z dostawą własnym 
transportem do Obwodu Drogowego w miejscowości  Żurawia k/Białej Rawskiej 
w ilości 700Mg. 

Zapytanie skierowano do trzech dostawców: 
-PPHU „GESSEK” Waldemar Gessek 
-FPHU TRANSBET IDZIKOWSKI HENRYK 
-PTU JAWARO 
Wpłynęła jedna  oferta: PTU JAWARO w cenie ofertowej brutto  
44 128,00 zł 

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości powyższą informację.  

 
Ad. 25 W tym punkcie Pani Katarzyna  Zagajewska  poinformowała o  realizacji 
zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1316E Pod borem- Raducz w m. 
Wilkowice”. W związku z wadami wykonanego obiektu tj: 

- rakowiny oraz poprzeczne spękania włoskowate nawierzchni, 

-powierzchniowe ubytki nawierzchni,  

-niejednolita struktura nawierzchni 

ustalono, że w celu ich usunięcia zostanie wykonane pojedyncze powierzchniowe 
utrwalenie emulsją bitumiczną i grysami bazaltowymi w dogodnych warunkach 
atmosferycznych jednak nie później niż do 31.05.2021r.  Ponadto ustalono, że na 



poczet należytego wykonania robót wykonawca wpłaci kaucję w wysokości 
70 000,00 zł, która zostanie zwolniona w ciągu 14 dnia od daty spisania protokołu 
potwierdzającego należyte usunięcie stwierdzonych wad. Ustaleń dokonano w 
uzgodnieniu z przedstawicielami Gminy Rawa Mazowiecka. Przedstawiciel firmy 
Aglet złożył wniosek,  o potrącenie kwoty zabezpieczenia z należnego 
wynagrodzenia. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  

Ad.  26 W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął Projekt Uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego w sprawie zmian budżetu roku 2021 oraz Projekt Uchwały Rady 
Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2035. 

Ad.  27 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wystąpienie do Banku Spółdzielczego 
Biała Rawska  z prośbą o obniżenie opłaty za obsługę bankową budżetu Powiatu 
w roku 2021. 

 
 
Ad.  28 W tym punkcie Pan Tomasz Góraj – Sekretarz Powiatu przedstawił tematy 
na najbliższą Sesje Rady Powiatu Rawskiego która odbędzie się w dniu 29 stycznia 
br.: 

- uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian budżetu roku 2021; 
- uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2035; 
- uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie przyjęcia Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024; 
-sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli  
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2020 ;  
-Sprawozdanie Starosty Rawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku Publicznego w roku 2020.                

Zarząd powiatu zapoznał się z przedmiotowa informacją. 
 
Ad. 29 W sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował iż w najbliższa  
sobotę  tj. 23 stycznia br. odbędą się pogrzeby żony Pana Cezarego Dzieżka - 
Prezesa Samorządowego Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w 
Łowiczu oraz ojca Pani Karoliny Kowalskiej – Wójt Gminy Sadkowice.  
Również w sprawach różnych ustalono kolejny termin posiedzenia zarządu na 
dzień 28.01.2021 roku godzina 1300. 
 
 
Ad. 30 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1620 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu. 
 



 
 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

Sporządził: Kinga Kacprzak 
 

Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Jacek Otulak            Wicestarosta  ............................................. 
         
Jarosław Kobierski  Członek Zarządu   ............................................. 
 
Henryk Majewski             Członek Zarządu            .............................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Grzegorz Stefaniak    Członek Zarządu          ............................................... 
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