
P R O T O K Ó Ł  NR 35/2011 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 2 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: Maria CharąŜka – Przewodnicząca Rady 
Powiatu Rawskiego, Sławomir Stefaniak – Sekretarz 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Przedstawienie wniosku SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej w sprawie 

przesunięcia terminu spłaty poŜyczki. 
4. Informacja w sprawie zadłuŜenia SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej wobec 

spółki „Rawskie Wodociągi i Kanalizacja” w Rawie Mazowieckiej. 
5. Zatwierdzenie harmonogramu dyŜurów pracy aptek na miesiąc sierpień  

i wrzesień 2011 r.  
6. UniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę mostu w ciągu drogi 
powiatowej nr 4111E Wałowice-Konopnica w m. śydomice w km 0+714 
oraz wyraŜenie zgody na ogłoszenie kolejnego postępowania. 

7. Zatwierdzenie wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego na 
holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg. 

8. Informacja o przebiegu remontu instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamian w budŜecie 2011 roku. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu 

Rawskiego na 2011 rok. 
11. Sprawy róŜne. 
12. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godz. 1400 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. 
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Ad. 3 Przedstawienie wniosku SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej w sprawie 
umorzenia lub przesunięcia terminu spłaty poŜyczki. 
Realizując przyjęty porządek obrad, Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej przedstawił wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w sprawie umorzenia  
lub przesunięcia terminu spłaty poŜyczki udzielonej przez Zarząd Powiatu 
Rawskiego zgodnie z Uchwałą Nr 288/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego  
z dnia 12 października 2010 r. w wysokości 200.000 zł. termin spłaty poŜyczki 
przypadał na dzień 30 czerwca 2011 r. 
Zarząd Powiatu Rawskiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu spłaty 
poŜyczki do dnia 31.12.2011 r. 
Uchwała Nr 73/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 288/2010 Zarządu Powiatu 
Rawskiego z dnia 12 października 2010 r. w sprawie udzielenia poŜyczki 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 4 Informacja w sprawie zadłuŜenia SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej wobec 
spółki „Rawskie Wodociągi i Kanalizacja” w Rawie Mazowieckiej. 
Spółka „Rawskie Wodociągi i Kanalizacja” w Rawie Mazowieckiej przesłała 
Zarządowi Powiatu Rawskiego do wiadomości wezwanie przesądowe 
względem SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej w wysokości 40.465 zł tytułem opłat 
za usługi wodno – kanalizacyjne.  
Zabierając głos Starosta  Rawski – Józef Matysiak zwrócił się do Dyrektora 
Wydziału Polityki Społecznej o przygotowanie pisma do Burmistrza Miasta 
Rawa Mazowiecka w sprawie umorzenia naleŜności. 
 
Ad. 5 Zatwierdzenie harmonogramów dyŜurów pracy aptek na miesiąc sierpień  
i wrzesień 2011 r.  
W tym punkcie Pan Andrzej Latek przestawił harmonogramy dyŜurów pracy 
aptek na miesiąc sierpień i wrzesień 2011 r.  
Zarząd Powiatu zatwierdził przedstawione harmonogramy. 
Harmonogramy stanowią załączniki nr 3 i 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6 UniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę mostu w ciągu drogi 
powiatowej nr 4111E Wałowice-Konopnica w m. śydomice w km 0+714 oraz 
wyraŜenie zgody na ogłoszenie kolejnego postępowania. 
Pani Małgorzata  Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury poinformowała,  
iŜ do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę mostu w ciągu drogi 
powiatowej nr 4111E Wałowice-Konopnica w m. śydomice w km 0+714  
nie przystąpił Ŝaden Wykonawca.  
W związku z powyŜszym przedmiotowe postępowanie, zgodnie z ustawą - 
Prawo zamówień publicznych naleŜy uniewaŜnić.  
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Mając na względzie powyŜsze, Pani Małgorzata Killman zwróciła  
się do Członków Zarządu o wyraŜenie zgody na ogłoszenie kolejnego 
postępowania. 
Zarząd Powiatu jednomyślnie przychylił się do wniosku.  
 
Ad. 7 Zatwierdzenie wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego  
na holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg. 
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Pani Małgorzata  Killman 
poinformowała, iŜ rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na świadczenie usługi 
usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatu rawskiego  
na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wpłynęła 1 oferta 
zawierająca ceny usuwania i parkowania pojazdów na podstawie stawek 
przyjętych przez Radę Powiatu Rawskiego.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik rozstrzygniętego postępowania. 
 
Ad. 8 Informacja o przebiegu remontu instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 
W kolejnym punkcie Pani Killman poinformowała, iŜ podczas wymiany 
instalacji kanalizacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej stwierdzono, iŜ nie została połoŜona izolacja pod posadzką,  
co prawdopodobnie jest przyczyną podsiąkania. Wobec powyŜszego konieczny 
będzie zakup studzienki oraz pompki. Koszt zakupu to kwota ok. 2.500 zł. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zakupu. 
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zamian w budŜecie 2011 roku. 
Zabierając głos, Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie 2001 roku. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 74/2011 stanowiącą załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu 
Powiatu Rawskiego na 2011 rok. 
W kolejnym Punkcie Pan Sławomir Stefaniak omówił projekt uchwały  
w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu Rawskiego na 2011 r.  
Zarząd Powiatu bez uwag przyjął omówiony projekt uchwały. Uchwała stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 11 Sprawy róŜne.  
Kolejny termin posiedzenia Zarządu Powiatu ustalono na dzień 09.08.2011 r.  
o godz. 1400.  
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Ad. 12 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Starosta Rawski – Józef Matysiak  
o godz. 15 30 dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.  
 
Sporządziła: Katarzyna Gołota 
 
 
 
 
Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski (-) ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta (-) ............................................. 
 
Tadeusz Damaz   Członek Zarządu (-) ............................................. 
 
Jarosław Kobierski  Członek Zarządu (-) ............................................ 
 
Marek Sekuter   Członek Zarządu (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


