
 
P R O T O K Ó Ł NR 136/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 
w dniu 28 maja 2021 roku 

 
Przewodniczący Zarządu - Starosta Rawski Pan Józef Matysiak o godz. 14.00 

otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu Rawskiego. Następnie stwierdził prawomocność 
obrad. Zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu  
na 5 członków Zarządu Powiatu obecnych było 5 członków Zarządu. Wobec 
powyższego wszystkie decyzje, które Zarząd będzie podejmował będą miały moc 
obowiązującą. W posiedzeniu uczestniczyli także zaproszeni goście, zgodnie  
z załączoną listą obecności.  
 
Następnie przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad, który został 
przyjęty jednogłośnie: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2021 rok. 
5. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. 
6. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2021 rok. 
7. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji  
o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 
3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019). 

8. Prośba Wykonawcy Aglet Sp. z o.o. o przedłużenie terminu realizacji napraw 
nawierzchni bitumicznej do umowy nr 213/2020 i protokołu odbioru 
WI.7112.15.5.2020 z dnia 14.01.2021 zadania inwestycyjnego Remont drogi 
powiatowej nr 1316E Pod borem- Raducz w miejscowości Wilkowice do dnia 
15.06.2021. 

9. Sprawy różne. 
10. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 4 W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 338/2021 Zarządu Powiatu  
w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2021 rok 
stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu. 
 
 

Ad. 5 W  kolejnym punkcie Zarząd Powiatu Rawskiego podjął uchwałę nr 339/2021 
Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok stanowiącą załącznik nr 3 
do protokołu. 



Ad. 6 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały nr 340/2021 Zarządu 
Powiatu w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2021 
rok stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu. Zarząd podjął ją jednogłośnie. 
 

Ad. 7 W tym punkcie Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie wniosek Zarządu Dróg 
Powiatowych o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji  
o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 
ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2019) na zadanie pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – 
Komorów od km 0+490,00 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65, 
objętego dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej: 
FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH)  zgodnie ustawą z dnia 23 października 
2018 r. 52o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. 2018 r. poz.2161, z późn. zm.) 
stanowiący załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 8 W kolejnym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu 
realizacji napraw nawierzchni bitumicznej do umowy nr 213/2020 i protokołu odbioru 
WI.7112.15.5.2020 z dnia 14.01.2021 zadania inwestycyjnego Remont drogi 
powiatowej nr 1316E Pod borem- Raducz w miejscowości Wilkowice do dnia 
15.06.2021. 
 
W dniu 27.05.2021 r. wpłynęło pismo od wykonawcy zadania inwestycyjnego Remont 
drogi powiatowej nr 1316E Pod borem- Raducz w miejscowości Wilkowice z prośbą  
o przesunięcie terminu naprawy nawierzchni  z względu na warunki pogodowe, które 
uniemożliwiły dokonanie naprawy w wyznaczonym terminie tj. do 31.05.2021 r. 
 
 
Ad. 9 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono także termin kolejnego posiedzenia zarządu na dzień 
01.06.2021 r. na godzinę 14.00. 
 
 
Ad. 10 Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski– Józef  Matysiak dokonał o godzinie 14.30 zamknięcia posiedzenia Zarządu 
Powiatu. 
 
 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

Sporządziła: Patrycja Wróblewska-Firek 
 



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


	Zarząd Powiatu:

