
P R O T O K Ó Ł NR 158/2014 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 11 luty 2014 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, Halina Bartkowicz -Błażejewska – Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Małgorzata Killman – Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Wyrażenie zgody na gotowość w realizacji programu ”wyrównywania różnic 

między regionami II”. 
4. Wyrażenie zgody  w realizacji pilotażowego programu ”Aktywny 

samorząd”.  
5. Zatwierdzenie wyników przetargów nieograniczonych na dostawę 

materiałów do remontów cząstkowych dróg powiatowych.  
6. Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę 

części kanalizacji sanitarnej.  
7. Prośba Związku kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Rawie 

Mazowieckiej.  
     8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu.  
     9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego. 
     10.  Sprawy różne. 
     11. 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 również 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3  Wyrażenie zgody na gotowość w realizacji „Programu wyrównywania 
różnic między regionami II”. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do programu pn.” Program 
wyrównywania różnic między regionami II”.  
 
Ad. 4 Wyrażenie zgody  w realizacji pilotażowego programu ”Aktywny 
samorząd”.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do pilotażowego programu pn.        
” Aktywny samorząd”. 
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Ad. 5 Zatwierdzenie wyników przetargów nieograniczonych na dostawę 
materiałów do remontów cząstkowych dróg powiatowych.  
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła 
informacje o wynikach 3 przetargów nieograniczonych na: 

1. Dostawa emulsji asfaltowej  do remontów cząstkowych dróg powiatowych. 
Wpłynęło 6 ofert. Wybrano ofertę Nr 2 OLAN Południe Sp. z o.o 33-200 
Dąbrowa Tarnowska, ul. Szkolna 6 w cenie ofertowej  199 875,00 zł. brutto 
za wykonanie dostawy objętej  zamówieniem. Oferta uzyskała najwyższą 
ilość punktów, jest najkorzystniejsza oraz spełnia warunki i wymagania 
zawarte w SIWZ.  

2. Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno. Wpłynęło 7 ofert. 
Wybrano ofertę  nr 6 Rejon Robót Drogowych DROG-BUD   Sp. z o.o  32-
566 Alwernia ul. Krasickiego 18A w cenie ofertowej  71 401,50 zł. brutto 
za wykonanie dostawy  objętej  zamówieniem. Oferta uzyskała najwyższą 
ilość punktów, jest najkorzystniejsza oraz spełnia warunki i wymagania 
zawarte w SIWZ.  

3.  Dostawa grysów bazaltowych do remontów cząstkowych dróg   
powiatowych. Wpłynęło 9 ofert. Wybrano ofertę  nr 3 FIRMY Handlowo-
Transportowej ,,WANIK” Anna Dudek  39-200 Dębica  ul. Parkowa 15  w 
cenie ofertowej  90 523,08 zł. brutto za wykonanie dostawy  objętej  
zamówieniem. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, jest 
najkorzystniejsza oraz spełnia warunki i wymagania zawarte w SIWZ.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki powyższego zamówienia.  
 
Ad. 6 Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę 
części kanalizacji sanitarnej. 
W tym punkcie Pani Dyrektor Killman  zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu 
o wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę części 
kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach zadania pn.” Budowa odcinka sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce ewidencyjnej gruntów nr 307/11, 
307/12, 308/5, 308/6, 308/27, obręb nr 4 w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Targowej.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury przetargowej. 
 
Ad. 7 Prośba Związku kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Rawie 
Mazowieckiej.  
Zarząd Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z prośbą o umorzenie zaległego 
czynszu za rok 2013 w kwocie 1237,19 zł. z tytułu czynszu i odsetek.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym,  podejmując w tej kwestii 
stosowną Uchwałę nr 351/2014, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu.  
Zarząd Powiatu  podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok. 
Uchwała Nr 349/2014 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego  protokołu.   
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Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2014 rok.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie. Uchwała                    
Nr  350/2014  stanowi załącznik  nr 4  do protokołu.   

Ad. 10 Sprawy różne.                                                                                                                  
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 18.02.2014  
roku godz. 1400 .  

Ad. 11 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta Rawski – 
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  ............................................. 
 
Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 

 
 
 
 
 
 
 


