
P R O T O K Ó Ł NR 36/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 18 sierpnia 2015 roku. 

 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 

z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Sławomir Stefaniak – Sekretarz 

Powiatu, Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor 

Wydziału Infrastruktury,  Sylwia Stangreciak – p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie, 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 na zadanie inwestycyjne pn.                        

„ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 

Rawskiej – etap III – docieplenie stropodachu internatu 2015”. 

4.  Aneks nr 1/08/2015 do umowy nr 102/2015 z dnia 14.07.2015 roku na 

wykonanie projektu pn. „Roboty budowlane związane z termomodernizacją 

budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. 

Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”.  

5.  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i 

społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych 

otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizacje tych zadań w 2015 roku.   

6.  Informacja w sprawie przejętych samochodów z Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

7.  Ustalenie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i  

placówek oświatowych na okres: wrzesień-luty 2016 roku. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2015 rok.   

10. Sprawy różne.                                                                                                                               

11. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 13
00 

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 również 

uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 3 Zatwierdzenie wyników przetargu na zadanie inwestycyjne pn.                        

„ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 

Rawskiej – etap III – docieplenie stropodachu internatu 2015”. 

Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła 

informacje o wynikach przetargu nieograniczonego na  zadanie inwestycyjne pn.                        

„ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 

Rawskiej – etap III – docieplenie stropodachu internatu 2015”. 

Wpłynęły 4 ofert. Wybrano ofertę  nr 4 Roboty Inżynieryjno – Budowlane 

„MAT-BUT” Władysław Matyszczak  Wałowice 46, 96-200 Rawa Mazowiecka   

w cenie ofertowej   116225,64 zł. brutto za wykonanie robót objętych  

zamówieniem. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, jest najkorzystniejsza 

oraz spełnia warunki i wymagania zawarte w SIWZ.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki powyższego zamówienia. 

 

Ad. 4 Aneks nr 1/08/2015 do umowy nr 102/2015 z dnia 14.07.2015 roku na 

wykonanie projektu pn. „Roboty budowlane związane z termomodernizacją 

budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. 

Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”. 

W tym punkcie Dyrektor Killman przedstawiła projekt aneksu nr 1/08/2015 do 

umowy nr 102/2015 z dnia 14.07.2015 roku pn. „Roboty budowlane związane z 

termomodernizacją budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 

Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych”. Aneks został sporządzony w oparciu o zapisy umowy nr 

102/2015 z dnia 14.07.2015 roku § 11 ust. 6 ppkt 4 – kwota wynagrodzenia 

ulega zmianie z uwagi na nie wykonanie zakresu robót ujętych w kosztorysie 

ofertowym na termomodernizacje budynku szkoły – poz. 21 – izolacje cieplne i 

przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 15 cm poziome na wierzchu 

konstrukcji na sucho – jedna warstwa – 852,910 m
2
, jest pozycją zdublowaną i 

polega usunięciu. Wartość korekty wynosi 30704,76 zł. netto i dotyczy 

kosztorysu na roboty termomodernizacyjne budynku szkoły.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy.  

 

Ad. 5 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i 

społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych 

otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

przeznaczonych na realizacje tych zadań w 2015 roku.   

Pani Sylwia Stangreciak – p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie omówiła projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w powyższej 

kwestii. 

Zarząd Powiatu  przyjął omówiony projekt uchwały. 



Ad. 6 Informacja w sprawie przejętych samochodów z Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu poinformował, iż w związku z 

rozwiązaniem umowy użyczenia pomiędzy  Samodzielnym Publicznym 

Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej  zostały  zwrócone 

Starostwu Powiatowemu   dwa pojazdy tj. samochód osobowy Daewoo Lanos nr 

rej. ERW S 592, oraz karetka sanitarna nr rej. ERW 24WF. 

Zarząd Powiatu podjął decyzje aby zlecić wycenę samochodu osobowego 

Daewoo Lanos nr rej. ERW S 592 i wystawić do sprzedaży, natomiast w kwestii 

karetki zrobić rozeznanie ile będzie kosztowała wycena i naprawa?  oraz ustalić 

czy będzie potrzebna do użytkowania dla SPZOZ przy ul. Niepodległości 8 w 

Rawie Mazowieckiej czy też dla  potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Rawie 

Mazowieckiej.? 

Ponadto w tym punkcie Sekretarz Stefaniak poinformował, iż do porządku 

obrad  Sesji Rady Powiatu Rawskiego zostały dopisane dwa tematy tj.: 

- Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 

niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

przeznaczonych na realizacje tych zadań w 2015 roku,  

- Przyjęcie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Rawskiego na lata 2013-2014.  

 

Ad. 7 Ustalenie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i 

placówek oświatowych na okres: wrzesień-luty 2016 roku. 

Zarząd Powiatu zaproponował, aby wysokość dodatków motywacyjnych dla 

dyrektorów szkół i placówek oświatowych została utrzymana na obecnym 

poziomie  i wynosiła  20 % wynagrodzenia zasadniczego i została 

zaakceptowana na okres 6 miesięcy tj. od dnia 1.09.br. do dnia 29.02.2016. 

W tym punkcie również nastąpiło rozdanie materiałów tj. Sprawozdania z 

działalności szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej za rok 2014 i I kwartał 

2015 roku.  

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ustanowienia służebności gruntowej 

na działce nr 549/3 położonej w Rawie Mazowieckiej w obrębie nr 4. 

Ustanowienie służebności nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem. 

Szczegółowe warunki służebności zostaną ustalone w protokole uzgodnień, 

stanowiących podstawę do sporządzenia aktu notarialnego. Uchwała Nr 83/2015 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

  

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2015 rok.   



Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2015 rok.  Uchwał Nr 82/2015 stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu.  

 

Ad. 10 Sprawy różne. 

W tym punkcie Radny Kobierski podniósł kwestie pobierania opłat za 

świadczenia medyczne w rawskim szpitalu. Również w sprawach różnych 

ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 25.08.2015 roku godz. 14
00

.  

 

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 14
00

 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  ........................................... 

 

 

 


