
P R O T O K Ó Ł NR 17/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 22 marca 2019 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Ponadto w obradach brali udział: Ryszard Imioła – Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Rawskiego, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Łukasz Sawicki – 
Skarbnik Powiatu, Andrzej Latek  – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.   

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przedstawienie spraw związanych z egzekucją weksla wystawionego przez 
Centrum Dializa.  
3.Informacja o postępowaniu w sprawie wyłonienia podmiotu który opracuje 
dokumentację techniczną i kosztorysową dostosowania pomieszczeń Szpitala 
Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej do wymogów Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia.   
4. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu i w sprawie zmiany planów 
finansowych. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 
 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1420 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2  Przedstawienie spraw związanych z egzekucją weksla wystawionego 
przez Centrum Dializa. 
Zabierając głos w tym punkcie Pan Andrzej Latek  – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej przedstawił sprawę opłaty za czynności komornicze.          
W  prowadzonym postępowaniem dotyczącym egzekucji weksla wystawionego 
przez Spółkę Dializa uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z 
weksla, wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział I Cywilny. Celem 
zabezpieczenia wierzytelności przypadających w związku z tym nakazem 
Wierzycielom, Powiatowi Rawskiemu i SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 
zwrócono się do Komornika Sądowego dla Łodzi Widzewa o wszczęcie 
postepowania zabezpieczającego na mocy przepisu art.31 ustawy o kosztach 
komorniczych. Komornik wezwał Wierzyciela do uiszczenia opłaty za 
zabezpieczenie roszczenia pieniężnego w wysokości 50 000 zł.  
Zarząd Powiatu postanowił o zabezpieczeniu tej kwoty w budżecie, celem 
uiszczenia w/w opłaty. 



  
Ad. 3 Informacja o postępowaniu w sprawie wyłonienia podmiotu który 
opracuje dokumentację techniczną i kosztorysową dostosowania pomieszczeń 
Szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej do wymogów Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia.  
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej poinformował, że w trakcie 
prowadzonego postępowania na wyłonienie podmiotu, który opracuje 
dokumentację techniczną dostosowania budynków i pomieszczeń szpitala Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
koniecznym okazało się opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej. Ekspertyza 
ta i zalecenia z niej wynikające są niezbędne do  właściwego, zgodnego z tymi 
przepisami, opracowania w/w dokumentacji technicznej. Orientacyjna wartość 
opracowania 12 500 zł brutto.  
Zarząd wyraził zgodę na wyłonienie podmiotu, który opracuje tę ekspertyzę. 
 
 Ad. 4 Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu i w sprawie zmiany 
planów finansowych. 
Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. i w 
sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2019 rok.  
Uchwały Nr 37/2019 i Nr 38/2019 stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego 
protokołu. 

Ad. 5  Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1515 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu. 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

 
Sporządził: Kinga Kacprzak 

Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Jacek Otulak           Wicestarosta  ………………………………  
         
Jarosław Kobierski Członek Zarządu   ............................................. 
 
Henryk Majewski           Członek Zarządu         .............................................. 
 
Grzegorz Stefaniak    Członek Zarządu   ............................................... 


	Zarząd Powiatu:

