
P R O T O K Ó Ł  NR 98/2008 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 28 października 2008 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
Ponadto w obradach brali udział: Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu,  
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pani Anna Ostalska – Dyrektor 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Pani Małgorzata 
Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu, Pani Halina 
Bartkowicz – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Przedstawienie projektów: „Program ochrony środowiska” i „Plan 

gospodarki odpadami” dla Powiatu Rawskiego na lata 2008-2011. 
4. Zatwierdzenie wyniku odbytych przetargów. 
5. Uchwała w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
6. Informacja w sprawie uregulowania odprowadzania ścieków z Domu 

Dziecka. 
7. Sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godz. 900 dokonał Starosta 
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu.  
 
Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu równieŜ uwag 
nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Przedstawienie projektów: „Program ochrony środowiska” i „Plan 
gospodarki odpadami” dla powiatu rawskiego na lata 2008-2011. 
Realizując przyjęty porządek obrad, Pani Anna Ostalska – Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawiła i rozdała materiały 
dotyczące programów: „Program ochrony środowiska” i „ Plan gospodarki 
odpadami” dla powiatu rawskiego na lata 2008-2011.  
Zarząd Powiatu zapozna się z rozdanymi materiałami i powróci do omówienia 
programów: „Program ochrony środowiska” i „Plan gospodarki odpadami” dla 
Powiatu Rawskiego na lata 2008-2011 na jednym z najbliŜszych posiedzeń.  
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Ad. 4 Zatwierdzenie wyniku odbytych przetargów. 
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu 
omówiła wyniki rozstrzygniętych 2 przetargów na dostawę soli drogowej DR do 
zimowego utrzymania dróg w sezonie 2008/2009, oraz zakup i dostawę ciągnika 
rolniczego, fabrycznie nowego. Na dostawę soli drogowej DR wpłynęło 5 ofert. 
Wybrano ofertę nr 1 KREX sp. z o.o ul. Kleszczowska 84A, 17-100 Bielsk 
Podlaski w cenie ofertowej brutto 90.585,00 zł.  Natomiast na zakup i dostawę 
ciągnika rolniczego, wpłynęło 6 ofert. Wybrano ofertę nr 6 P.H 
„AGROSKŁAD” W. Jabłoński, J. Kaczuba sp. jawna 97-225 Ujazd, Józefin 39 
w cenie ofertowej 158.000,00 zł. brutto.  
Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził wyniki rozstrzygniętych przetargów. 
W tym samym  punkcie Pani Killman zwróciła się z prośbą o wyraŜenie zgody  
na ogłoszenie przetargów na zakup osprzętu do ciągnika rolniczego tj.  ramienia 
hydraulicznego, oraz głowicy do cięcia krzaków i gałęzi, oraz zakup dwóch 
samochodów dostawczych uŜywanych. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie przetargów. 
 
Ad. 5 Uchwała w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
W tym punkcie Pan Skarbnik omówiła bieŜące zmiany w budŜecie. 
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do omówionego projektu uchwały.                    
Uchwała Nr 141/2008 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 6 Informacja w sprawie uregulowania odprowadzania ścieków z Domu 
Dziecka. 
Pan Halina Bartkowicz-BłaŜejewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie przedstawiła Zarządowi informację w sprawie uregulowania 
odprowadzania ścieków z Domu Dziecka.  
Zarząd zobowiązał Panią Dyrektor do uregulowania sprawy dotyczącej 
odprowadzania ścieków z Domu Dziecka, oraz  przygotowania dokumentacji z 
najtańszą wersją odprowadzania ścieków i przedstawienie na jednym z 
kolejnych posiedzeń Zarządu.  
 
Ad. 7 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych zabrał głos Pan Jacek Adamczyk, który poinformował,  iŜ 
w dniach od 20.10.08 r. do 24.10.2008 r. przebywał za granicą w węgierskim 
mieście Nyirbator jako przedstawiciel Powiatu. Wyjazd związany był z  
nawiązaniem dalszej współpracy i podpisaniem porozumienia Zespołu Szkół 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej  ze szkołą 
w Nyirbator na Węgrzech w ramach wymiany młodzieŜy polskiej z węgierską. 
RównieŜ w sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu 
Powiatu na dzień 4 listopada 2008 r. o godz. 900. 
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Ad. 8 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia – Józef 
Matysiak o godz. 1000 dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.  
 
Sporządziła: Kinga Kacprzak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski   (-) ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta   (-) ............................................. 
 
Wacław Adamczyk  Członek Zarządu   (-) ............................................. 
 
Krzysztof Janeczek  Członek Zarządu   (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu   (-)  ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


