
 
P R O T O K Ó Ł NR  33/2011 

 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  
w dniu 22 lipca 2011 roku. 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 

z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brały udział Panie:  Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu,  Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury.  

 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Przyjęcie informacji dotyczącej wyniku przetargu na remont pracownik 

mechatronicznej w ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej. 
4. Podjecie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu 

powiatu rawskiego do Uchwały nr VII/58/2011 Rady Powiatu Rawskiego 
z dnia 1 lipca 2011 r. 

5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu 
powiatu rawskiego do Uchwały nr VIII/62/2011 Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 22 lipca 2011 r. 

     6. Sprawy róŜne. 
     7. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu równieŜ 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacji dotyczącej 
wyniku przetargu na remont pracownik mechatronicznej w ZSCEZiU w Rawie 
Mazowieckiej. 

O przedstawienie zagadnienia Starosta Rawski poprosił Panią Małgorzatę 
Killman – Dyrektora Wydziału Infrastruktury. 
 Mówczyni poinformowała, iŜ w wymaganym terminie tj. do dnia 
19.07.2011 r. wpłynęły dwie oferty; 
- Przedsiębiorstwa WielobranŜowego „ILITRON” – Marek Pracki na kwotę 
-  392.509 zł., 
- Firmy BUDMAR sp. z o.o.z Tomaszowa Mazowieckiego na kwotę 
- 279.286 zł. 



 

 

2 

2 

Na realizacje zadania powiat rawski zabezpieczył środki w wysokości 
209.450 zł.   

Z uwagi na fakt, iŜ najniŜsza oferta przekracza moŜliwości finansowe 
inwestora konieczne jest uniewaŜnienie odbytego przetargu i ogłoszenie nowego 
na tę sama kwotę. 
 Zarząd Powiatu uniewaŜnił powyŜszy przetarg i wyraził zgodę na 
ogłoszenie nowego przetargu opiewającego na tę sama kwotę. 
 
Ad. 4  Następny punkt porządku obrad obejmował podjecie uchwały w sprawie 
zmiany planów finansowych budŜetu powiatu rawskiego do Uchwały 
nr VII/58/2011 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 1 lipca 2011 r. 
 O zabranie głosu Starosta Rawski poprosił  Panią Marzenę Pakułę – 
Skarbnik Powiatu. 
 Mówczyni poinformowała, iŜ zgodnie z ustawą o finansach publicznych 
Zarząd Powiatu jest uprawniony do opracowania planów finansowych i ich 
korekty zgodnie z uchwałami Rady Powiatu. 
 Do tak przedstawionego uzasadniania uwag nie było. 
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął jednogłośnie uchwałę nr 66/2011 w sprawie 
zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu Rawskiego na rok 2011. 
 PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5  Następny punkt porządku obrad obejmował podjecie uchwały w sprawie 
zmiany planów finansowych budŜetu powiatu rawskiego do Uchwały 
nr VIII/62/2011 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 22 lipca 2011 r. 
 O zabranie głosu Starosta Rawski poprosił ponownie  Panią Marzenę 
Pakułę – Skarbnik Powiatu. 
 Uzasadnienie do powyŜszej uchwały jest takie samo jak w poprzednim 
punkcie oświadczyła Skarbnik powiatu.  

Do tak przedstawionego uzasadniania uwag nie było. 
Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął jednogłośnie uchwałę nr 67/2011 w sprawie 
zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu Rawskiego na rok 2011. 

PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu 
 
Ad. 6 W  sprawach róŜnych ustalono termin  kolejnego posiedzenia Zarządu 
na dzień 26.07.2011 r. na godzinę 1300.  
 
Ad. 7 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak  dokonał o godzinie 1330 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
 
W załączeniu: 

     - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

Sporządził: Sylwester Krawczyk 



 

 

3 

3 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


