
P R O T O K Ó Ł NR 37/2011 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 16 sierpnia 2011 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,  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

     3. Zatwierdzenie wyników przetargu na „Remont drogi powiatowej nr 4124E 
(Godzimierz)-Turobowice odc. Gacpary - Lewin„ metodą podwójnego 
powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami. 

     4. Przesunięcie  brakujących środków na zadanie w punkcie 3 z zadania 
inwestycyjnego pn. „ Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin- gr. 
woj. (Mogielnica)  od km 6+985 do km 9+585,od km 13+917 do km 
16+363,od km 19 +060  do km  22+293  wraz z wykonaniem kładki dla 
pieszych w m. Sadkowice oraz poprawą widoczności na łuku w m. 
Paprotnia.”, tj. w  wysokości: 3 000 zł. 

     5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
     6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu 

Rawskiego na 2011 rok. 
     7. Sprawy róŜne. 
     8. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1100 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 wyników przetargu na „Remont drogi powiatowej nr 
4124E (Godzimierz)-Turobowice odc. Gacpary-Lewin„ metodą podwójnego 
powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami. 
Realizując przyjęty porządek obrad Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki 
przetargu na „ Remont drogi powiatowej nr 4124E (Godzimierz)-Turobowice 
odc. Gacpary-Lewin„ metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia 
emulsją i grysami. Wpłynęły 4 oferty. Wybrano ofertę nr 1 Przedsiębiorstwo 
WielobranŜowe ,,REZ-DROGPOL” s.c. Jaskrów, ul. Starowiejska 1,  42-244 
Mstów w cenie ofertowej 102 865,39 zł. brutto za wykonanie robót objętych  
zamówieniem. Oferta uzyskała najwyŜszą ilość punktów, jest najkorzystniejsza 
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oraz spełnia warunki i wymagania zawarte w SIWZ. Środki przeznaczone na to 
zadanie w budŜecie to kwota 100 000 zł . 
 

Ad. 4  Przesunięcie  brakujących środków na zadanie w punkcie 3 z zadania 
inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin- gr. woj. 
(Mogielnica)  od km 6+985 do km 9+585,od km 13+917 do km 16+363,od km 
19 +060  do km  22+293  wraz z wykonaniem kładki dla pieszych w m. 
Sadkowice oraz poprawą widoczności na łuku w m. Paprotnia.”, tj. w  
wysokości: 3 000 zł. 
Z uwagi na fakt, iŜ najniŜsza oferta przekroczyła moŜliwości finansowe 
inwestora konieczne jest przesunięcie brakujących środków w wysokości 3000 
zł na zadanie pn.„Remont drogi powiatowej nr 4124E (Godzimierz)-Turobowice 
odc. Gacpary-Lewin„ metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia 
emulsją i grysami z zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 
4118E Pukinin- gr. woj. (Mogielnica)  od km 6+985 do km 9+585,od km 
13+917 do km 16+363,od km 19 +060  do km  22+293  wraz z wykonaniem 
kładki dla pieszych w m. Sadkowice oraz poprawą widoczności na łuku w m. 
Paprotnia.” 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcie środków finansowych.  
 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 76/2011 w sprawie zmian w 
budŜecie 2011 roku. Uchwała stanowi załącznik  nr  2 do protokołu.  

 
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu 
Powiatu Rawskiego na 2011 rok.  
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt 
uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu powiatu rawskiego na 
2011 rok.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 77/2011. Uchwała stanowią 
załączniki nr 3 do protokołu.  
 
Ad. 7 Sprawy róŜne. 
W  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień   
23.08.2011 r. na godzinę 1400.  
 
Ad. 8 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak  dokonał o godzinie 1130 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
 
 
 
 
 
 



 3 

W załączeniu: 
     - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

Sporządziła : Kinga Kacprzak 
 

Zarząd Powiatu: 
Józef Matysiak   Starosta Rawski (-) ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta         (-) ............................................. 
 
Marek Sekuter            Członek Zarządu  (-)          ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu (-) ............................................. 

 
 
 
 


