P R O T O K Ó Ł NR 95/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 27 września 2016 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 Charążka – Przewodnicząca
Rady Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Marzena Pakuła –
Skarbnik Powiatu, Małgorzata Killman - Dyrektor Wydziału Infrastruktury,
Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Rawski – Marian Krzyczkowski.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargów nieograniczonych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do zaproponowania nagród
Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego.
6. Przedstawienie kosztów przebudowy sieci wodociągowej w budynku przy ul.
Reymonta 11 w Rawie Mazowieckiej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżetu powiatu.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu
Rawskiego na 2016 rok.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał
Wicestarosta Rawski – Marian Krzyczkowski., 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 ogłoszenie przetargów nieograniczonych.
Realizując przyjęty porządek obrad Pani Małgorzata Killman – Dyrektor
Wydziału Infrastruktury, zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o
wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargów nieograniczonych na:
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu
rawskiego,
- dostawę soli drogowej,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Rawa Mazowiecka, oraz na
przeprowadzenie postępowania do 30 tyś EURO na dostawę piasku.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury przetargowej oraz
polecił Wydziałowi Infrastruktury nadzór nad akcją odśnieżania dróg i
wyjazdów z tym związanych.
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do zaproponowania
nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę w sprawie powołania komisji do
zaproponowania nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla
nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski.
Powołuje się Komisję do zaproponowania nagród Starosty dla nauczycieli w
składzie:
1). Tadeusz Damaz – przewodniczący – przedstawiciel Zarządu Powiatu
Rawskiego;
2). Andrzej Latek - członek - przedstawiciel Zarządu Powiatu Rawskiego;
3). Maria Charążka - członek – przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Promocji;
4). Maria Piątek - członek – przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i
Promocji;
5). Zofia Winiarska – członek – przedstawiciel ZNP;
6). Magdalena Kubicka – członek – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”.
Uchwała Nr 219/2016 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 5 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego.
Wniosek w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. 15-go
Grudnia 12/3 w Białej Rawskiej przedstawił Pan Sekretarz Sławomir Stefaniak.
Po zapoznaniu się z wnioskiem, Zarząd Powiatu zdecydował iż podejmie
decyzje w sprawie w/w lokalu, po przedstawieniu przez Wydział Geodezji
różnych sposobów zagospodarowania lokalu.
Ad. 6 Przedstawienie kosztów przebudowy sieci wodociągowej w budynku
przy ul. Reymonta 11 w Rawie Mazowieckiej.
Materiał w tym zakresie przedstawił Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz
Powiatu. Po zapoznaniu się z informacja , Zarząd Powiatu Rawskiego wyraził
zgodę na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Reymonta
11 w Rawie Mazowieckiej do dwóch
lokali mieszkalnych, których
właścicielem jest powiat, według przedstawionego kosztorysu.
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej w
celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na „Zakup oleju
napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Powiatu
Rawskiego „. Uchwała Nr 218/2016 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżetu powiatu.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 220/2016 w sprawie zmian w budżecie
powiatu , która stanowi załącznik nr 4 do protokołu
Ad. 9 Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu
Rawskiego na 2016 rok.
Realizując przyjęty porządek obrad Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu
przedstawiła projekty uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budżetu
Powiatu Rawskiego na 2016 rok.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwały w powyższej sprawie. Uchwała
Nr 217/2016 i Nr 221/2017 stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokołu.
Ad. 10 Sprawy różne
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 04.10.2016
rok godzina 1400.
Ad. 11 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta
Rawski – Marian Krzyczkowski dokonał o godzinie 1600 zamknięcia
posiedzenia Zarządu Powiatu.
W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
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