
P R O T O K Ó Ł  NR 97/2008 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 10 października 2008 roku. 
 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
Ponadto w obradach brali udział: Pani Teresa Pietrzak – Przewodnicząca Rady 
Powiatu Rawskiego, Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pan Sławomir 
Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Pani Małgorzata Killman –Dyrektor Wydziału 
Komunikacji, Dróg i Transportu, Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, 
Promocji i Informacji, Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu, Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami.  
Posiedzeniu przewodniczył Starostwa Rawski – Józef Matysiak.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Zatwierdzenie wyników przetargu na zimowe utrzymanie dróg w powiecie 

rawskim. 
4. Zatwierdzenie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Domu 

Dziecka. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Dyrektora Domu Dziecka Pana 

Andrzeja Brodowskiego do składania oświadczeń woli związanej z bieŜącą 
działalnością Domu Dziecka.  

7. Informacja w sprawie porozumienia z Firmą Kingspan dotyczącego 
przebiegu kabla energetycznego. 

8. Wniosek o roboty uzupełniające wymiany co w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 

9. Wniosek o roboty uzupełniające wymiany co w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. 

10.Przedstawienie kosztorysu prac adaptacyjnych internatu na cele 
mieszkaniowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 

11. Informacja o przetargu na remont sali konferencyjnej w Starostwie. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie.  

  13. Porządek posiedzenia Rady Powiatu Rawskiego. 
  14. Wniosek o wynajęcie lokalu garaŜowego przy ul. Krakowskiej 22. 
  15. Wycięcie drzew na działce przy ul. Krakowskiej. 
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  16. Rozpatrzenie wniosku o zakup kopiarek dla Wydziału Architektury i     

Budownictwa, oraz Komunikacji. 
17.  Sprawy róŜne. 
18.  Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godz. 900 dokonał  
Starosta Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości  
oraz członków Zarządu.  
 
Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu równieŜ uwag nie 
zgłoszono. 
 
Ad. 3 Zatwierdzenie wyników przetargu na zimowe utrzymanie dróg w powiecie 
rawskim. 
Realizując przyjęty porządek obrad, Pani Małgorzata Killman – Dyrektor 
Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu omówiła wynik rozstrzygniętego 
przetargu na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2008/2009. Przetarg ogłoszony 
został na 13 zadań. Na 1 zadania nie zostały złoŜone oferty.  
Zadanie nr 1 – dot. nośnika samochodowego pod piaskarkę typu P1 i pług średni 
(osprzęt zamawiającego). Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę nr 1 przedsiębiorcy 
Henryka Gosa  prowadzącego Usługi Rolnicze i Budowlane, Konserwację Dróg i 
Wodociągów, Transport Towarów i Handel z/s w Regnowie 10, gm. Regnów  w 
cenie ofertowej 38.878,45 zł brutto. Oferta spełnia warunki i wymagania  zawarte 
w SIWZ, uzyskała maksymalną ilość punktów, jest korzystna. 
Zadanie nr 2 – dot. nośnika samochodowego pod piaskarkę typu P1 i pług średni 
(osprzęt zamawiającego). ZłoŜona została 1 oferta - przedsiębiorcy Henryka Gosa  
prowadzącego Usługi Rolnicze i Budowlane , Konserwację Dróg i Wodociągów, 
Transport Towarów i Handel z/s w Regnowie 10, gm. Regnów  w cenie ofertowej 
38.878,45 zł brutto. Oferta spełnia warunki i wymagania  zawarte w SIWZ, 
uzyskała maksymalną ilość punktów, jest korzystna. 
Zadanie nr 3 – dot. nośnika samochodowego pod piaskarkę typu P1 i pług  
średni (osprzęt zamawiającego). ZłoŜona została 1 oferta - przedsiębiorcy 
Henryka Gosa  prowadzącego Usługi Rolnicze i Budowlane , Konserwację Dróg 
i Wodociągów, Transport Towarów i Handel z/s w Regnowie 10, gm. Regnów  w 
cenie ofertowej 49.728,25 zł brutto. Oferta spełnia warunki i wymagania  zawarte 
w SIWZ, uzyskała maksymalną ilość punktów, jest korzystna. 
Zadanie nr 4 – dot. nośnika samochodowego pod piaskarkę typu P1 i pług średni 
( osprzęt zamawiającego). ZłoŜone zostały 2 oferty. Wybrano ofertę nr 1 
przedsiębiorcy Ryszarda Przybyłkiewicza prowadzącego Usługi Transportowe, 
Handel Art. SpoŜywczymi i Przemysłowymi, Komorów 5 gm. Cielądz  w cenie 
ofertowej 38.025,00 zł.  (Wykonawca nie jest płatnikiem Vat) Oferta spełnia 
warunki i wymagania zawarte w SIWZ. Uzyskała maksymalną ilość punktów i 
jest korzystna. 
 Zadanie nr 5 – dot. nośnika samochodowego pod piaskarkę typu P3 i pług 
średni (osprzęt  zamawiającego). Wybrano ofertę przedsiębiorcy Jarosława Kopra 
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prowadzącego Usługi Transportowe z/s 96-200 Rawa Mazowiecka ul. 
K.Wielkiego 14/20 w cenie ofertowej 45.207,50zł. brutto. Oferta spełnia warunki 
i wymagania zawarte w SIWZ. Uzyskała maksymalną ilość punktów i jest 
korzystna. 
Zadanie nr 6 –  nośnik samochodowy do pługa klinowego nr inw. 41 ( osprzęt 
zamawiającego). ZłoŜona została 1 oferta. Wybrano ofertę - przedsiębiorcy 
Stanisława Kabzińskiego  prowadzącego Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
Sprzętowo-Transportowe z/s w Rawie Mazowieckiej, ul. A. Urbańskiego 9   
w cenie ofertowej 22.351,23 zł.  Oferta spełnia warunki i wymagania SIWZ. 
Uzyskała największą ilość punktów i jest najkorzystniejsza. 
Zadanie nr 7 – nośnik samochodowy  do pługa klinowego  ( osprzęt 
zamawiającego). ZłoŜone zostały 2 oferty. Wybrano ofertę nr 2 przedsiębiorcy 
Henryka Idzikowskiego prowadzącego Firmę Produkcyjno-Handlowo-Usługową 
TRANSBET z/s w Nowym Regnowie 21A, gm. Regnów w cenie ofertowej 
27.092,40zł. Oferta spełnia warunki i wymagania SIWZ. Uzyskała największą 
ilość punktów i jest najkorzystniejsza. 
Zadanie nr 8 –  sprzęt (ładowarka typu np. Ostrówek) do przygotowania  
i załadunku  materiałów. Wpłynęła 1 oferta. Wybrano ofertę  - przedsiębiorcy 
Henryka Gosa prowadzącego Usługi Rolnicze i Budowlane Konserwację Dróg i 
Wodociągów Transport Towarów i Handel z/s w Regnowie 10, gm. Regnów w 
cenie ofertowej 33.833,40zł. Oferta spełnia warunki wymagania SIWZ. Uzyskała 
maksymalną ilość punktów i jest korzystna. 
Zadanie nr 9 –  równiarka do odśnieŜania i zrywania naboju na terenie gm. 
Cielądz, Regnów, Sadkowice. Wpłynęła 1 oferta. Wybrano ofertę - 
przedsiębiorcy Henryka Idzikowskiego prowadzącego Firmę Produkcyjno-
Handlowo-Usługową TRANSBET z/s w Nowym Regnowie 21A, gm. Regnów w 
cenie ofertowej 35.310,00zł.. Oferta spełnia warunki i wymagania SIWZ. 
Uzyskała maksymalną ilość punktów i jest korzystna. 
Zadanie nr 10–  równiarka do odśnieŜania i zrywania naboju na terenie gm. 
Biała Rawska, Rawa Mazowiecka. Wpłynęła 1 oferta. Wybrano ofertę  - 
przedsiębiorcy Henryka Idzikowskiego prowadzącego Firmę Produkcyjno-
Handlowo-Usługową ,TRANSBET z/s w Nowym Regnowie 21A, gm. Regnów  
w cenie ofertowej 35.310,00zł. Oferta spełnia warunki i wymagania SIWZ. 
Uzyskała maksymalną ilość punktów i jest korzystna.  
Zadanie nr 11 – sprzęt typu koparko-ładowarka (np. FADROMA, 
CATARPILER) do odśnieŜania i załadunku śniegu. Wypłynęła 1 oferta. 
Wybrano ofertę przedsiębiorcy Stanisława Kabzińskiego  prowadzącego 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  Sprzętowo-Transportowe z/s w Rawie 
Mazowieckiej, ul.A.Urbańskiego 9  w cenie ofertowej 9095,00 zł. brutto.  Oferta 
spełnia warunki i wymagania SIWZ. Uzyskała największą ilość punktów i jest 
najkorzystniejsza. 
Zadanie nr 12 –  dot. dostaw piasku do zwalczania śliskości zimowej.  Wpłynęła 
1 oferta. Wybrano ofertę   - przedsiębiorcy Henryka Idzikowskiego   
prowadzącego Firmę Produkcyjno-Handlowo-Usługową TRANSBET z/s w 
Nowym Regnowie 21A, gm. Regnów w cenie ofertowej 40.016,00zł. Oferta ta 
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spełnia warunki i wymagania SIWZ. Uzyskała maksymalną ilość punktów i 
jest najkorzystniejsza.  
Zadanie nr 13 – dot. dostaw soli drogowej DR piasku do zwalczania śliskości 
zimowej. Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
uniewaŜniono postępowanie w zadaniu nr 13, gdyŜ nie złoŜono Ŝadnej oferty.  
Zarząd Powiatu przyjął powyŜszą informację.  
 
Ad. 4 Zatwierdzenie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu  
poinformowała, Ŝe odbyło się posiedzenie komisji do przyznania nagród Starosty 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej powołanej Uchwałą Nr 137/2008 Zarządu 
Powiatu Rawskiego z dnia 26.09.2008 r. Do nagród Starosty zostało zgłoszonych 
14 osób: 
1. Maria Teresa Wylezińska - Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej,     
2.  Mirosława Skoczek - Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej,  
3. Lech Jarzyński  - Zespół Szkół –Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
w Rawie Mazowieckiej, 
4. Bernard Sujka -  Zespół Szkół –Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w 
Rawie Mazowieckiej, 
5. Lidia Kocik – Romańczuk - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie 
Mazowieckiej, 
6. Izabela Mirowska -Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, 
7.Alina Krawczyk - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej  
8. Ireneusz CzyŜewski -Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej,  
9. Mirosław Rudniak-  Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, 
10.Krystyna Zarymbska - Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 
11. Agnieszka Chojecka - Poradnia  
Psychologiczno – Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej,  
12. Katarzyna Kocik -Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej.  
Komisja rozpatrzyła 12 wniosków pozytywnie i 2 negatywnie.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wnioski do nagrody Starosty. Nagrody przyznane 
zostaną w Dniu Edukacji Narodowej. 
 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Domu 
Dziecka. 
W tym punkcie Zarząd bez uwag podjął Uchwałę nr 138/2008 stanowiącą 
załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Dyrektora Domu Dziecka Pana 
Andrzeja Brodowskiego do składania oświadczeń woli związanej z bieŜącą 
działalnością Domu Dziecka.  
Zarząd bez uwag podjął Uchwałę nr 139/2008 stanowiącą załącznik nr 3 do 
protokołu. 
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Ad. 7 Informacja w sprawie porozumienia z Firmą Kingspan 
dotyczącego przebiegu kabla energetycznego. 
Pan Stefan Goryczka-Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami wspólnie z Panem Piotrem Irla – Dyrektorem Wydziału 
Rozwoju, Promocji i Informacji przedstawili informację w sprawie porozumienia 
z Firmą Kingspan dotyczącego przebiegu kabla energetycznego. 
Zarząd  zapoznał się z informacją i wyraził zgodę na przebieg linii energetycznej 
przez działki nr 3/31, 3/13, 3/21, 3/32, i 6/8, nieodpłatnie w zamian za 
umoŜliwienie podłączenia się do nowo wybudowanej linii Powiatu lub następców 
prawnych działek naleŜących do Powiatu ( 3/31, 3/25, 3/22, 6/7, 3/21 ). PowyŜsze 
ustalenia zostaną zawarte w formie aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego 
pokryje Powiat. Ponadto Zarząd polecił wystąpienie do Łódzkiego Zakładu 
Energetycznego o rezerwację mocy do obsługi w/w terenów inwestycyjnych 
Powiatu.  
 
Ad. 8 Wniosek o roboty uzupełniające wymiany co w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 
Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji zwrócił się z 
prośbą o wyraŜenie zgody na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających do 
zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej  - etap I wymiana centralnego ogrzewania w obiektach Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych. W trakcie realizacji zadania wystąpiła nieprzewidziana 
przez projektanta konieczność odkrycia kanału zewnętrznego, w którym ułoŜone 
były rury centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz fragmenty rur 
niezdemontowane przy modernizacji kotłowni. Projektant zakładał, Ŝe do kanału 
zewnętrznego będzie dostęp z kanałów wewnątrz budynku internatu. W trakcie 
wykonywanych prac okazało się, Ŝe niemoŜliwa staje wymiana rur bez odkrycia 
kanału.  
Ponadto zarówno w kanale zewnętrznym jak i kanale wewnątrz internatu 
stwierdzono brak izolacji termicznej na rurach doprowadzających ciepłą wodę do 
budynku szkoły, a takŜe, konieczność wymiany 37m rury doprowadzającej ciepłą 
wodę do budynku szkoły. 
Roboty dodatkowe (odkrycie kanału i demontaŜ starych rur) skosztorysowane 
zostały na wartość 4743,06 zł. Wartość robót uzupełniających (wymiana 37m 
rurociągu oraz izolacja termiczna 100m rurociągu) wyceniona została na kwotę 
3198,76 zł. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie powyŜszych robót. 
 
Ad. 9 Wniosek o roboty uzupełniające wymiany centralnego ogrzewania w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. 
Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji zwrócił się z 
prośbą o wyraŜenie zgody na wykonanie robót dodatkowych oraz 
uzupełniających do zadania „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynkach 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej”. 
Roboty uzupełniające polegałyby na instalacji dodatkowych siedmiu sztuk 
grzejników w pomieszczeniach piwnicznych zaadoptowanych na małą salkę 
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lekcyjną, siłownię oraz pomieszczeniach socjalnych pod 
stołówką. Roboty uzupełniające skosztorysowano na kwotę 7489,07 zł. 
Roboty dodatkowe polegałyby na wykonaniu rurociągu zasilającego instalację 
centralnego ogrzewania w starym budynku szkoły, który nie został uwzględniony 
w opracowaniu projektowym oraz przetargu.  
W trakcie realizacji zadania stwierdzono brak moŜliwości podłączenia instalacji 
centralnego ogrzewania w starym budynku szkoły, gdyŜ rurociąg który powinien 
zasilać starą szkołę został, na etapie budowy nowego skrzydła szkoły, 
wykorzystany do zasilenia budynku wielorodzinnego.  
Projektant posiłkując się dokumentacją obejmującą budowę szkoły nie 
przewidział braku rur zasilających. Wykonanie wnioskowanego zakresu robót 
jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania systemu grzewczego w starym 
budynku szkoły. Koszt ułoŜenia rur został skalkulowany na kwotę 7221,40 zł. 
Zarząd wyraził zgodę na wykonanie wymienionych robót. 
 
Ad. 10 Przedstawienie kosztorysu prac adaptacyjnych internatu na cele 
mieszkaniowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 
W tym punkcie Pan Piotr Irla przedstawił Zarządowi Powiatu koszty prac 
adaptacyjnych części pomieszczeń internatu na cele mieszkaniowe oraz koszty 
adaptacji mieszkania w budynku szkoły na salę do ćwiczeń ruchowych.  
Koszt adaptacji pomieszczeń internatu na cele mieszkaniowe wynosi 10-15 tys. 
zł.  
Koszty adaptacji mieszkania w budynku szkoły na salę do zajęć ruchowych 
wynosi 15-20 tys. zł. 
Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji przedstawił 
równieŜ wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej o wymianę głównego rurociągu zasilającego szkołę w wodę. 
Na rurociągu widać miejsca naprawianych przecieków, a część rurociągu była 
wcześniej prowizorycznie zastąpiona węŜem PE. 
Koszt wymiany węŜa PE oraz uszkodzonego rurociągu wyceniony został na ok. 
6,5 tys. zł. 
Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu Dyrektorowi ZSP w Białej 
Rawskiej kwoty 20.000 zł na wymianę rurociągu zasilającego szkołę w wodę 
oraz adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe w budynku internatu. 
Decyzja o przeznaczeniu środków finansowych na przebudowania mieszkania w 
szkole na salę do zajęć ruchowych zostanie podjęta po przeniesieniu lokatorów 
do wyremontowanego lokalu mieszkalnego w budynku internatu.   
 
 Ad. 11. Informacja o przetargu na remont sali konferencyjnej w Starostwie. 
Realizując przyjęty porządek obrad Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, 
Promocji i Informacji  poinformował Zarząd, iŜ odbył się po raz drugi przetarg na 
remont sali konferencyjnej w Starostwie. Nie wpłynęła Ŝadna oferta, wobec 
czego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją i wyraził zgodę na  ponowne 
ogłoszenie przetargu. Inwestycja będzie realizowana na przełomie roku, a 
wydatki na inwestycję będą umieszczone w wydatkach niewygasających.  
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Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie.  
W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła zmiany w tegorocznym budŜecie.  
Zarząd przyjął bez uwag omawiane zmiany poprzez podjęcie Uchwały  
Nr 140/2008 w sprawie zmian w budŜecie. Uchwała stanowi załącznik  
nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 13. Porządek posiedzenia Rady Powiatu Rawskiego. 
W tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przestawił projekt 
porządku obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Rawskiego w dniu 21 października 
2008 r.: 
a) uchwała w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
b) uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań związanych z 
rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2008 r. 
Zarząd Powiatu przyjął omówiony porządek obrad. 
 
Ad. 14 Wniosek o wynajęcie lokalu garaŜowego przy ul. Krakowskiej 22.  
Pan Sekretarz przedstawił Zarządowi wniosek  jaki wpłynął od Pani Iwony 
Grochowalskiej o wynajęcie lokalu garaŜowego przy ul. Krakowskiej 22 na okres 
2 miesięcy.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek.  
 
Ad. 15 Wycięcie drzew na działce przy ul. Krakowskiej. 
W tym punkcie Pan Sekretarz przedstawił Zarządowi wniosek o wycięcie drzew 
topoli rosnących na działce przy ul. Krakowskiej, drzewa te są spróchniałe i 
zagraŜają Ŝyciu i bezpieczeństwu mieszkańców mieszkających przy ul 
Krakowskiej. Koszt wycięcia drzew wynosi 4500 zł.  
Zarząd wyraził zgodę na wycięcie drzew. 
 
Ad. 16 Rozpatrzenie wniosku o zakup kopiarek dla Wydziału Architektury i   
Budownictwa, oraz Komunikacji. 
W kolejnym punkcie Pan Sekretarz Sławomir Stefaniak zwrócił się z prośbą o 
wyraŜenie zgody na zakup kopiarek dla Wydziału Architektury i   Budownictwa, 
oraz Komunikacji. 
Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku, wyraŜając zgodę na dokonanie 
zakupu.  
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Ad. 17 Sprawy róŜne.  
W sprawach róŜnych Pan Starosta poinformował, iŜ Spotkanie Wigilijne  
odbędzie się w dniu 22.12.2008 r. o godzinie 1400. 
 
 
Ad. 18 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Starosta Rawski – Józef Matysiak 
o godz. 1130 dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.  
 
Sporządziła: Kinga Kacprzak 
 
 
 
Zarząd Powiatu: 

 
Józef Matysiak   Starosta Rawski   (-) ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta   (-) ............................................. 
 
Wacław Adamczyk  Członek Zarządu   (-) ............................................. 
 
Krzysztof Janeczek  Członek Zarządu   (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu   (-) ............................................. 
 
 
 
 
 
 
 


