
P R O T O K Ó Ł NR 139/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 18 lipca 2017 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, Andrzej Latek – 

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału 

Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Leszek Przybył- Zastępca 

Dyrektora Wydziału Infrastruktury. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3.  Informacja o przebiegu postępowania przetargowego na remont 

parowozu. 

4. Informacja o wynikach postępowania na udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości poniżej 30 tys euro z zakresu zadań rządowych na 

usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru nad pracą  pn. 

„Utworzenie, uruchomienie i wdrożenie inicjalnej bazy danych 

Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego obejmującej 

Powiat Rawski”. 

5. Podjęcie decyzji o wezwaniu dzierżawcy szpitala- AMG Centrum 

Medyczne do zaprzestania naruszeń umowy dzierżawy nr 210/2013  

z 15.11.2013 r. i przywrócenia realizacji świadczeń zdrowotnych w 

rodzaju ratownictwo medyczne. 

6. Odpowiedź na pismo Wojewody Łódzkiego z dnia 11.07.2017 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego 



10. Sprawy różne.                                                                                                             

11. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 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 Informacja o przebiegu postępowania przetargowego na remont parowozu 

Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Pan Leszek Przybył przedstawił 

Zarządowi Powiatu Rawskiego obecny stan postępowania przetargowego na 

remont parowozu. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu wystąpiono do firmy 

INTERLOK PIŁA - warsztat kolejowy z zaproszeniem do złożenia oferty  

w terminie 7 dni. 

 

Ad. 4 Informacja o wynikach postępowania na udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości poniżej 30 tys euro z zakresu zadań rządowych na 

usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru nad pracą  pn. 

„Utworzenie, uruchomienie i wdrożenie inicjalnej bazy danych Powiatowego 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego obejmującej Powiat Rawski”. 

Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami przedstawił Zarządowi Powiatu informację o wynikach 

postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys 

euro z zakresu zadań rządowych na usługę polegającą na pełnieniu funkcji 

Inspektora nadzoru nad pracą  pn. „Utworzenie, uruchomienie i wdrożenie 

inicjalnej bazy danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 

obejmującej Powiat Rawski”, zgodnie z którą najkorzystniejszą ofertę złożyła 

firma Geomatyka-Kraków s.c. ul. Mała Górka 30 30-864 Kraków. W związku  

z powyższym dokonano wyboru firmy Geomatyka-Kraków s.c. do pełnienia 

funkcji Inspektora nadzoru nad pracą  pn. „Utworzenie, uruchomienie  

i wdrożenie inicjalnej bazy danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego  

i Kartograficznego obejmującej Powiat Rawski”. 

 



Ad. 5 Podjęcie decyzji o wezwaniu dzierżawcy szpitala- AMG Centrum 

Medyczne do zaprzestania naruszeń umowy dzierżawy nr 210/2013  

z 15.11.2013 r. i przywrócenia realizacji świadczeń zdrowotnych w rodzaju 

ratownictwo medyczne. 

W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął jednogłośną decyzję o wezwaniu 

dzierżawcy szpitala- AMG Centrum Medyczne do zaprzestania naruszeń 

umowy dzierżawy nr 210/2013 z 15.11.2013 r. i przywrócenia realizacji 

świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne wyznaczając termin 

przywrócenia  umowy z NFZ do dnia 31.08.2017 r. Przedmiotowe pismo 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Ad. 6 Odpowiedź na pismo Wojewody Łódzkiego z dnia 11.07.2017 r. 

W tym punkcie Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 

przedstawił projekt odpowiedzi na pismo Wojewody Łódzkiego z dnia 

11.07.2017 r. dotyczące sytuacji rawskiego szpitala, zawierający 

ustosunkowanie się do zaleceń, który Zarząd Powiatu Rawskiego zaakceptował 

jednogłośnie. Pismo w załączeniu (załącznik nr 3 do protokołu). 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 333/2017, która stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu.  

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 334/2017, która stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 335/2017, która stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

 

 



Ad. 10 Sprawy różne. 

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 28.07.2017 

r. na godzinę 1000.  

 

 

Ad. 11 Zamknięcie posiedzenia.  

Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad i braku 

dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  Rawski – 

Józef Matysiak dokonał o godzinie 1440 zamknięcia posiedzenia Zarządu 

Powiatu. 

 

 

W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  

 

Sporządziła: Patrycja Wróblewska 

 

 

 

 

Zarząd Powiatu: 

Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 

 

Marian Krzyczkowski Wicestarosta  ............................................. 

 

Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 

 

Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 

 

Jarosław Kobierski Członek Zarządu          ............................................ 

 

 

 

 

 


