
P R O T O K Ó Ł NR 79/2012 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 2 lipca 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: Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Andrzej 
Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Urszula Przerwa – Kierownik 
Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

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

     3.  WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargów nieograniczonych. 
     4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych 
obiektów w trybie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym 
transporcie zbiorowym.  

     5. Wskazanie nieruchomości, które zostaną  przekazane spółce powstałej 
wskutek przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej wraz z określeniem trybu ich 
przekazania. Przedstawienie wartości księgowej i rynkowej oraz praw 
przysługujących Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej do kaŜdej z tych nieruchomości.  

     6. Przedstawienie wniosków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o wyasygnowanie z budŜetu 
powiatu kwoty 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na remont łazienki dla 
niepełnosprawnych w budynku przy ul. Niepodległości, oraz kwoty 
20 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu kanału spalin tzw. 
czopucha komina przy kotłowni Szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej.  

     7. Podjęcie 9 uchwał w sprawie określenia składów osobowych komisji 
powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela 
mianowanego.  

     8. Omówienie wysokości stawek wynagrodzeń ekspertów biorących udział w 
komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. 

    9. Przedstawienie propozycji tematów na Sesję Rady Powiatu.  
    10. Sprawy róŜne. 
    11. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1200 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
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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  WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargów nieograniczonych. 
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwróciła się do 
Zarządu Powiatu o wyraŜenie zgody na ogłoszenie poniŜej przedstawionych 
przetargów nieograniczonych na: 
- remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice - Wilkowice etap II, 
- remont drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo - Biała Wieś w miejscowości  
Grzymkowice, 
- remont drogi powiatowej nr 4306 Mała Wieś - Sierzchowy, 
-  poprawa bezpieczeństwa ruch drogowego w obrębie zjazdu publicznego z 
drogi powiatowej nr 4108E w miejscowości Regnów, 
- remont drogi powiatowej nr 4123E na odcinku Celinów – Szczuki, 
- remont drogi powiatowej nr 4105E na odcinku Zuski – dr. woj. nr 707, 
- remont drogi powiatowej nr 4105E na odcinku Wołucza – dr. woj. 707, 
- zakup ciągnika rolniczego. 
 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie powyŜszych przetargów. 
RównieŜ w tym punkcie Pani Killman poinformowała o wynikach przetargu na 
zadanie pod nazwą Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek 
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej – wymiana okien. Wpłynęły 4 oferty. Do 
realizacji powyŜszego zamówienia wybrano ofertę nr 1, MAKALARSKI Okna i 
Drzwi ul. Broniewskiego 10, 93-162 Łódź w cenie ofertowej brutto 89.667,78 
zł. Oferta uzyskała najwyŜsza ilość punktów, jest najkorzystniejsza oraz spełnia 
warunki i wymagania zawarte w SIWZ. Zamawiający na realizację zadnia, 
zabezpieczył środki finansowe w wysokości 165 tyś. zł.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki przetargu.  
 
Ad. 4  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych 
obiektów w trybie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie 
zbiorowym. 
W tym punkcie Pani Dyrektor Killman przedstawiła i omówiła projekt uchwały  
Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów w trybie ustawy z dnia 16 
grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. nr 5 z dnia 
2011 r. , poz. 13).  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 5 Wskazanie nieruchomości, które zostaną  przekazane spółce powstałej 
wskutek przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej wraz z określeniem trybu ich przekazania. 
Przedstawienie wartości księgowej i rynkowej oraz praw przysługujących 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej do kaŜdej z tych nieruchomości. 
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Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedłoŜył 
członkom zarządu wykaz nieruchomości w powyŜszej sprawie.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazaniu nieruchomości spółce zgodnie z 
załączonym wykazem , który stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Zarząd Powiatu postanowi zlecić Wydziałowi Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami wykonanie wyceny działek nr 307/10, oraz 308/5 i naleŜącej 
do powiatu rawskiego część działki nr 1323 połoŜonej w Białej Rawskiej.  
 
Ad. 6 Przedstawienie wniosków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o wyasygnowanie z budŜetu powiatu 
kwoty 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont łazienki dla pacjentów w 
budynku przy ul. Niepodległości, oraz kwoty 20.000,00 zł z przeznaczeniem na 
wykonanie remontu kanału spalin tzw. czopucha komina przy kotłowni Szpitala 
Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.  
Pan Daniel Aptapski – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z wnioskami 
dotyczącymi przeznaczenia kwoty 10.000, 00 zł. na wykonanie remontu łazienki 
dla pacjentów znajdującej się na parterze budynku Przychodni Rejonowo-
Specjalistycznej, oraz kwoty 20.000, 00 zł. na wykonanie remontu kanału spalin 
(czopucha komina) przy kotłowni Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, 
gdyŜ jest w bardzo złym stanie technicznym, oraz nie spełnia naleŜycie swojego 
zadania.  
Zarząd Powiatu zdecydował, iŜ kwotę 20.000, 00 zł. na remont komina 
przeznaczy z oszczędności poprzetargowych z zdania inwestycyjnego pn. 
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym szpitala Św. Ducha w 
Rawie Mazowieckiej „. Uznano, Ŝe remont łazienki powinien być wykonany w 
trakcie dostosowania budynku Przychodni do potrzeb Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej ze środków subwencji oświatowej.  
 
Ad. 7 Podjęcie 9 uchwał w sprawie określenia składów osobowych komisji 
powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela 
mianowanego.  
Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił projekty 
uchwał w powyŜszej sprawie.  
Zarząd Powiatu podjął uchwały Nr 162/2012, 163/2012, 164/2012, 165/2011, 
166/2012, 167/2012, 168/2012, 169/2012, 170/2012 w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o 
awans na stopień nauczycieli mianowanych. Uchwały stanowią załącznik nr 
3,4,5,6,7,8,9,10,11 do protokołu. 
 
Ad. 8 Omówienie wysokości stawek wynagrodzeń ekspertów biorących udział 
w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu ustalił, wysokość stawki jako kwotę 60 zł za 
godzinę + koszty przejazdu wynagradzania ekspertów biorących udział w 
komisjach egzaminacyjnych na wyŜszy stopień nauczyciela.  
 
Ad. 9 Przedstawienie propozycji tematów na Sesję Rady Powiatu. 
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Zarząd Powiatu przyjął propozycje tematów XVIII Sesji Rady Powiatu, która 
odbędzie się dnia 27 lipca br. o godzinie 1000 :  
- podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów w trybie ustawy z dnia 16 
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, 
- wskazanie nieruchomości, które zostaną przekazane spółce powstałej wskutek 
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej wraz z określeniem trybu ich przekazania, 
- wskazanie nieruchomości, które nie zostaną przekazane spółce, 
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu,  
 - podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
 
Ad. 10 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
10.07.2012 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 1330 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
 
 
 
W załączeniu: 

     - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

Sporządziła : Kinga Kacprzak 
 

 

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

 


