
P R O T O K Ó Ł NR 61/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego 

odbytego w dniu 30 grudnia 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 – Zastępca Przewodniczącej Rady Powiatu,  Łukasz 
Sawicki – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Andrzej Latek – 
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej oraz Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Rozpatrzenie wniosku dyrektora SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej w sprawie 

umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Rawskiemu z tytułu 
udzielonych pożyczek. 

3. Rozpatrzenie wniosku dyrektora SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej w sprawie 
umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Rawskiemu z tytułu 
spłaty przez Powiat rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 

4. Przedstawienie wyników postępowania do 30 tys. euro na usuwanie pojazdów na rok 
2020. 

5. Podjęcie działań związanych z awarią pieca gazowego centralnego ogrzewania w 
budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 8. 

6. Wyrażenie zgody na użyczenie Miastu Rawa Mazowiecka ciągnika mikro wraz z 
osprzętem.  

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozy finansowej 
na lata 2019-2023 

8. Sprawy różne. 
9. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1500 dokonał Starosta  Rawski 
– Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 

 
Ad. 2 i 3 W tych punktach Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął uchwały w sprawie 
umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Rawskiemu od 
Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej z 
tytułu udzielonych przez Powiat Rawski pożyczek oraz z tytułu spłaty przez Powiat rat 



kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach 2005 i 2007 przez SP ZOZ, a 
poręczonych przez Powiat Rawski. 
Uchwały 144/2019 i 145/2019 stanowią załącznik nr 2 i 3 do protokołu. 

Ad. 4 W tym punkcie Dyrektor Małgorzata Killman przedstawiła informacje o 
wynikach postępowania na wykonanie zamówienia publicznego nie przekraczającego 
kwoty 30 000euro,  na „świadczenie usługi usuwania i parkowania pojazdów usuniętych 
z dróg powiatu rawskiego na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”.  
Zapytanie ofertowe wysłane zostało do dwóch wykonawców: FHU LUK-POL Lucjan 
Plich Tomaszów Mazowiecki oraz Pomoc Drogowa Zbigniew Popłoński Rawa 
Mazowiecka. W terminie wpłynęła 1 oferta cenowa – „Pomoc Drogowa – Zbigniew 
Popłoński”. Ponadto po terminie wskazanym  w zapytaniu ofertowym, wpłynęły w dniu 
27.12.2019 dwie oferty od firm Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MOTO-PLICH 
spółka z o.o. Łazisko 64 oraz AUTO-SERWIS Robert Walczak Pukinin, które 
pozostawiono bez rozpatrzenia. 
Najkorzystniejsza oferta to Pomoc Drogowa Zbigniew Popłoński Rawa Mazowiecka za 
kwotę 51885,00 zł 
Zarząd przyjął informację o wynikach postępowania. 
 
Ad. 5 W tym punkcie Dyrektor Killman przedstawiła pieca gazowego centralnego 
ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Tomaszowskiej 8  
Piec gazowy w budynku przy ul. Tomaszowskiej 8 zamontowany został w roku 1997, 
jego wieloletnia eksploatacja dobiegła końca, gdyż przestał on funkcjonować, a próby 
jego uruchomienia nie przyniosły żadnego rezultatu. Ponad to jego  wielokrotne  awarie  
i naprawy nie przynoszące należytych efektów wykluczają go z dalszej eksploatacji  z 
uwagi na brak możliwości jego naprawy  i niebezpieczeństwo jego dalszej eksploatacji. 
Załączająca się czujka gazu w pomieszczeniu kotłowni – świadczy dodatkowo  o 
niesprawności spalania, bądź nieszczelnościach w konstrukcji wyeksploatowanego 
pieca. 
Zarząd wyraził zgodę na zakup nowego pieca co. 
 
Ad. 6 Dyrektor Małgorzata Killman przedstawiła wniosek Burmistrza Miasta Rawa 
Mazowiecka o wyrażenie zgody na użyczenie ciągnika mikro wraz z osprzętem na cel 
związany z utrzymaniem ciągów pieszych w okresie zimowo – letnim. 
Zarząd wyraził zgodę na użyczenie ciągnika 
 



Ad. 7 Zarząd Powiatu przyjął uchwały Nr 146/2019 i 148/2019 w sprawie zmiany 
planów finansowych budżetu Powiatu rawskiego na 2019 r., stanowiące załączniki nr 4 
i 6 do protokołu 
 
Ad. 8 Zarząd Powiatu przyjął uchwałę nr 147/2019 w sprawie zmiany budżetu powiatu 
oraz uchwałę nr 148/2019. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu 
 
Ad. 9 Zarząd Powiatu przyjął w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 
lata 2019-2023. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu 

 
Ad. 10 Sprawy różne. 
Ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 14 stycznia 2020 r. na godzinę 14:00. 
 
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 16:50 zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 
 
Sporządził: Jolanta Chylak 
 
 

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