
P R O T O K Ó Ł NR 166/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 19 grudnia 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: Maria Charążka – Przewodnicząca 
Rady Powiatu,  Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – 
Sekretarz Powiatu, Urszula Przerwa – Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw 
Obywatelskich, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania w formie zapytania ofertowego 

na wybór wykonawców dostawy sprzętu rehabilitacyjnego, z zastosowaniem 
zasad konkurencyjności, dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu :                  
” Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”.  

3.Wyrażenie zgody na lokalizację projektowanego przyłącza kablowego w pasie 
drogi powiatowej nr 4129E Kaleń – Lubania (dz. nr 186 w obrębie Kaleń) do 
działki nr ew. 94/3 w obrębie Kaleń, stanowiącej własność Pana Janusza 
Kamińskiego za. Lubania 96.  

4. Zatwierdzenie wyniku postępowania na wyłonienie podmiotu do świadczenia 
usług medycznych, polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyn oraz 
wystawianiu kart zgonu, osobom zmarłym na terenie Powiatu Rawskiego.  

5. Wyrażenie zgody na używanie herbu powiatu rawskiego przez Wojskową 
Komendę Uzupełnień.  

6. Tematy na Sesję Rady Powiatu .  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych  budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2017 rok. 
8. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.                                                    
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2017 rok. 
10.  Sprawy różne.                                                                                                             
11. Zamknięcie posiedzenia. 
 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1430 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
 
 



Ad. 2 Wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania w formie zapytania 
ofertowego na wybór wykonawców dostawy sprzętu rehabilitacyjnego, z 
zastosowaniem zasad konkurencyjności, dla zamówienia realizowanego w 
ramach Projektu pn.  ” Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym.  
 
 
Ad. 3 Wyrażenie zgody na lokalizację projektowanego przyłącza kablowego w 
pasie drogi powiatowej nr 4129E Kaleń – Lubania (dz. nr 186 w obrębie Kaleń) 
do działki nr ew. 94/3 w obrębie Kaleń, stanowiącej własność Pana Janusza 
Kamińskiego za. Lubania 96.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym.  
W tym punkcie Pan Starosta Matysiak polecił Wydziałowi Infrastruktury 
przygotować wniosek na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Wałowice – 
Wilkowice.  
 
 
Ad. 4 Zatwierdzenie wyniku postępowania na wyłonienie podmiotu do 
świadczenia usług medycznych, polegających na stwierdzeniu zgonu i jego 
przyczyn oraz wystawianiu kart zgonu, osobom zmarłym na terenie Powiatu 
Rawskiego.  
Pani Urszula Przerwa – Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich 
poinformowała o wynikach postępowania na wyłonienie podmiotu do 
świadczenia usług medycznych, polegających na stwierdzeniu zgonu i jego 
przyczyn oraz wystawianiu kart zgonu, osobom zmarłym na terenie Powiatu 
Rawskiego. Wpłynęła 1 oferta Firmy HIBINIMUS Sebastian Krześniak 
Jakubów 15, 05-610 Goszczyn, cena jednostkowa w wysokości 500 zł. brutto                  
( za usługę  ). Umowa zostanie  zawarta na 2 lata tj. na 2018 i 2019 rok.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór powyższej oferty.  
Następnie Starosta, Pan Józef Matysiak, poinformował, iż odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami AMG Centrum Medyczne w osobach Pana Jacka 
Nowakowskiego oraz Pana Ryszarda Muc. W spotkaniu   uczestniczyli również 
Pani  Urszula Przerwa , Pani Dyrektor Anna Solecka , Pan Andrzej Latek, Pan 
Mecenas Marek Śniegucki. Tematem spotkanie było przedstawienie  i 
omówienie treści porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy dzierżawy.   
Strony nie doszły w tym punkcie do porozumienia.  
Na spotkaniu padła również deklaracja ze strony AMG o chęci dalszej 
współpracy oraz zapewnienie  usunięcia  wszystkich nieprawidłowości, które 
wskazali w czasie kontroli konsultanci medyczni. Do dnia 28.12 br. AMG ma 
złożyć  pismo informujące Zarząd Powiatu  o sposobie usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości.    
Zarząd Powiatu i Dyrektor SPZOZ deklarują jednak  wolę zakończenia  
współpracy  ze Spółką AMG Centrum Medyczne w najbliższym czasie.  



Ponadto Pan Starosta Matysiak poinformował, iż w dniu 18 grudnia br. zostało 
przesłane do Przewodniczących Rad z terenu powiatu rawskiego Stanowisko 
Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Rawskiego w sprawie realizacji zadań 
związanych z ochroną zdrowia oraz podjęcia działań mających na celu 
utworzenie wspólnie z Powiatem Rawskim spółki prawa handlowego, której 
przedmiotem działania byłoby prowadzenie działalności leczniczej i promocja 
zdrowia. Kontynuując  poinformował , iż będzie uczestniczył w sesjach Rad w 
mieście  Rawa Mazowiecka oraz w pozostałych gminach powiatu rawskiego, w 
czasie gdy będą omawiane sprawy związane z utworzeniem Spółki.  
 
Ad. 5 Wyrażenie zgody na używanie herbu powiatu rawskiego przez Wojskową 
Komendę Uzupełnień.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na używanie herbu powiatu rawskiego przez 
Wojskową Komendę Uzupełnień.  
 
Ad. 6 Tematy na Sesję Rady Powiatu .  
W tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił 
propozycje porządku XXXIII Sesji Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie 
się w dniu 29 grudnia 2017 roku o godzinie 900: 
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego; 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu na lata 2017-26; 
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok; 
4. Podjęcie   uchwały   w   sprawie Wieloletniej   Prognozy   Finansowej   

Powiatu Rawskiego na lata 2018- 2039; 
5. Sprawozdania z pracy rady i komisji za rok 2017; 
6. Przyjęcie planów pracy rady i komisji na rok 2018. 
Zarząd Powiatu przyjął  przedstawiony powyżej porządek XXXIII Sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 

 
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych  budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2017 rok. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2017 rok. 
Ustala się plany finansowe do Uchwały Rady Powiatu Rawskiego                                      
Nr XXXII/177/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku. 
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 394/2017 która stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu. 



Ad. 8 Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.                                                                                  
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 395/2017 w sprawie zmian w budżecie 
powiatu , która stanowi załącznik nr 3 do protokołu 

 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok. 
W tym punkcie Pani Skarbnik  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2017 rok. 
Zarząd Powiatu  podjął uchwałę  w powyższej sprawie. Uchwała Nr 396/2017  
stanowi załącznik nr 4  do protokołu. 
 
Ad. 10 Sprawy różne. 
Zabierając głos w sprawach różnych Pan Starosta Matysiak poinformował o 
powiatowym koncercie kolęd który odbędzie się w dniu 6.01.2018 roku o 
godzinie 17 00 w Kościele w Cielądzu.  
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 22.12.2017 
roku godzina 1300, oraz ustalono wstępnie termin Sesji Rady Powiatu na dzień   
19.01.2018 rok . 
 
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.  
 
Sporządził: Kinga Kacprzak 
 

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


	Zarząd Powiatu:

