
P R O T O K Ó Ł NR 88/2012 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 28 sierpnia 2012 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Maria CharąŜka – Przewodnicząca 
Rady, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Andrzej 
Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

     3. Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego na Remont drogi 
powiatowej nr 4105E na odcinku Rossocha – Wołucza – do drogi woj. nr 
707 ( gmina Rawa Mazowiecka).  

     4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli.  

     5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli oraz 
obniŜania tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.  

     6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania imienia szkołom 
wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej.  

      7. Przedstawienie kosztów wykonania bieŜących remontów w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej zgodnie z decyzją sanepidu.  

      8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
      9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu 

Powiatu Rawskiego na 2012 rok.  
      10. Sprawy róŜne. 
      11. 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. 
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Ad. 3    Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego na Remont drogi 
powiatowej nr 4105E na odcinku Rossocha – Wołucza – do drogi woj. nr 707       
(gmina Rawa Mazowiecka).  
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła 
informację dotyczącą wyników przetargu nieograniczonego na Remont drogi 
powiatowej nr 4105E na odcinku Rossocha – Wołucza – do drogi woj. nr 707       
(gmina Rawa Mazowiecka). Wpłynęły 3 oferty. Do realizacji powyŜszego 
zamówienia wybrano ofertę nr 1, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – 
Mostowych Sp. z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19 w 
cenie ofertowej brutto 335.277,71 zł. za wykonanie robót objętych 
zamówieniem. Oferta uzyskała najwyŜszą ilość punktów, jest najkorzystniejsza 
oraz spełnia warunki i wymagania zawarte w SIWZ. W budŜecie powiatu 
zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości  300 tyś. zł.  
Zarząd Powiatu zdecydował o przesunięciu brakującej kwoty w wysokości 
35.278,0 zł. z innych oszczędności poprzetargowych i z zatwierdził wyniki 
przetargu.  
       
Ad. 4 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli.  
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił i 
omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu wynagradzania 
nauczycieli.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 5 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli oraz 
obniŜania tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.  
W tym punkcie Dyrektor Latek przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w 
sprawie zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dla niektórych nauczycieli oraz obniŜania tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały w powyŜszej sprawie.  
 
Ad. 6 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania imienia szkołom 
wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.  
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w sprawie nadania imienia Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej tj.: Technikum, Liceum 
Ogólnokształcącemu oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej.  
 
Ad. 7 Przedstawienie kosztów wykonania bieŜących remontów w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej zgodnie z decyzją sanepidu.  
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Realizujący przyjęty porządek obrad Dyrektor Latek przedstawił informacje 
cenową wykonania bieŜących remontów w szkole w Białej Rawskiej. Koszt 
remontu został oszacowany na kwotę 12700 zł. brutto.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie remontu w szkole wskazując 
źródło finansowania zadania z oszczędności poprzetargowych. 
Ponadto w związku z koniecznością  wykonania robót polegających na 
połoŜeniu warstwy asfaltowej na tymczasowym lądowisku dla helikopterów 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanego przy ul. Reymonta w 
Rawie Mazowieckiej, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie w 
budŜecie powiatu kwoty 25000 zł wskazując źródło finansowania zadania z  
rezerwy na Zarządzanie Kryzysowe  wykonanie powyŜszych prac.  
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu przedstawił i omówiła projekt uchwały 
w powyŜszej sprawie.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 187/2012 , która stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu.   
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu 
Powiatu Rawskiego na 2012 rok.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu 
Powiatu Rawskiego na 2012 rok. Uchwała Nr 188/2012 stanowi załącznik nr 3 
do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 10 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
3.09.2012 r. na godzinę 1300.  
 
Ad. 11 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak  dokonał o godzinie 1430 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
 
 
 
W załączeniu: 

     - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

Sporządziła : Kinga Kacprzak 

 
 
 
 
 



 4 

 
 

 

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

 
 
 
 
 
 


