
P R O T O K Ó Ł NR 193/2010 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 19 października 2010 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Małgorzata Killman – 
Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Zatwierdzenie wyniku przetargu na zimowe utrzymanie dróg i dostawę 

soli.  
4.  Rozpatrzenie wniosków w sprawie powierzenia realizacji zadań w sferze 

publicznej przez Stowarzyszenie Hospicjum, Stowarzyszenie 
Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Rawie Mazowieckiej, 
Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych.   

          5. Przyjęcie porządku Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  
          6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
          7. Sprawy róŜne. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu równieŜ 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Zatwierdzenie wyniku przetargu na zimowe utrzymanie dróg i dostawę 
soli.  
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu 
omówiła wynik rozstrzygniętego przetargu na zimowe utrzymanie dróg w 
sezonie 2010/2011. Przetarg został ogłoszony na 2 zadania.  
Zadanie Nr 1 – dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich 
na terenie powiatu rawskiego w sezonie 2010/2011. Wpłynęła 1 oferta Firmy 
Handlowo – Produkcyjno - Usługowej TRANSBET Henryk Idzikowski z 
siedzibą Nowy Regnów 21A, 96-232 Regnów w cenie ofertowej brutto 
600.270,00 zł. za wykonanie robót objętych zamówieniem. Oferta uzyskała 
najwyŜszą ilość punktów, jest najkorzystniejsza oraz spełnia warunki i 
wymagania zawarte w SIWZ.  
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Zadanie Nr 2 – dotyczące dostawy soli drogowej do utrzymania dróg 
powiatowych zamiejskich na terenie powiatu rawskiego w sezonie 2010/2011. 
Wpłynęła  1 oferta Kopalni soli „ KŁODAWA”  Al. 1000-lecia 2, 62-650 
Kłodawa w cenie ofertowej brutto 170.434,00 zł. za wykonanie robót objętych 
zamówieniem. Oferta uzyskała najwyŜszą ilość punktów, jest najkorzystniejsza 
oraz spełnia warunki i wymagania zawarte w SIWZ.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki przetargu. 
 
Ad. 4  Rozpatrzenie wniosków w sprawie powierzenia realizacji zadań w sferze 
publicznej przez Stowarzyszenie Hospicjum, Stowarzyszenie Wychowanków 
Gimnazjum i Liceum w Rawie Mazowieckiej, Stowarzyszenie Rodziców i 
Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych.   
Stowarzyszenie Hospicjum zwróciło się z wnioskiem o przyznanie dotacji w 
2011 r. na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie zadań 
Powiatu określonych w ustawach, a w szczególności w zakresie ochrony i 
promocji zdrowia w kwocie 7500 zł. na zakup koncentratora tlenu z 
wyposaŜeniem oraz komputera. 
Zarząd zdecydował, aby Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej przedstawił 
informację o sposobie wykorzystania koncentratorów tlenu znajdujących się w 
wyposaŜeniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę 3500 zł. dla Stowarzyszenia Wychowanków 
Gimnazjum i Liceum w Rawie Mazowieckiej na wydanie I Biuletynu pn. 
„Rawskie Pokolenie”. Natomiast pozostałe wnioski rozpatrzył negatywnie w 
zawiązku z brakiem środków finansowych.   
 

     Ad. 5 Przyjęcie porządku Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  
     Propozycję porządku obrad przedstawił Sekretarz Powiatu – Sławomir 

Stefaniak.  
    Przygotowane zostały następujące projekty uchwał:  

    -  uchwała Rady Powiatu w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budŜetowej oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych,  

    -   uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie określenia zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania budŜetu, 

    -   uchwała Rady Powiatu w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania 
bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej za 2010 r., 

    -  uchwała Rady Powiatu w sprawie współpracy z organizacjami poŜytku 
publicznego,  

    -     uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego, 
    -     uchwala Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
    -    informacja w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników i radnych, 
    -   informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 

zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 
       Do propozycji porządku obrad XLVI Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się   

w  dniu 29.10.2010 r. uwag nie było.   
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     Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
     Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt 

uchwały w sprawie zmian w budŜecie 2010 roku.  
     Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 292/2010 w sprawie zmian w 

budŜecie 2010 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
           
     Ad. 7 Sprawy róŜne. 
     W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień  

26.10.2010 r. na godzinę 1300.  
 

Ad. 8 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta – 
Józef Matysiak dokonał o godzinie 1530 zamknięcia posiedzenia Zarządu 
Powiatu.  
 
 
 
W załączeniu: 

     - 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 (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 


