
P R O T O K Ó Ł NR 117/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 21 lutego 2017 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 Charążka – Przewodnicząca 

Rady Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Andrzej Latek – 

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, 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. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej SN w działce numer 

ewidencyjny 37/1 w obrębie Nowy Chodnów stanowiących pas drogowy 

powiatowej nr 4127E Biała Rawska – ( Wilków) w miejscowości Nowy 

Chodnów. Inwestor PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział 

Łódź – Teren ul. Tuwima 58.  

4. Wyniki postępowania do 30 tyś EURO na dostawę masy na zimno.  

5.Wniosek w sprawie wykonania oświetlenia ul. Targowej w Rawie 

Mazowieckiej.  

6. Wniosek o przyłączenie kanalizacji deszczowej z terenu Szkoły Podstawowej 

nr 2 położonej przy ul. Miłej w Rawie Mazowieckiej do kanalizacji 

deszczowej w ul. Targowej. 

7. Likwidacja piaskarek i dźwignic do piaskarek.  

8. Propozycja wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów na okres 

marzec – sierpień 2017 rok.  

9. Pismo uzupełniające do Pełnomocnictwa dla Dyrektora Andrzeja 

Romańczuka – Program Erasmus+. 

10. Zatwierdzenie harmonogramu pracy aptek na miesiące marzec i kwiecień 

2017 roku.  

11. Sprawy bieżące związane z sytuacją w szpitalu Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej.  

12. Zatwierdzenie postępowania ofertowego na wybór audytora wewnętrznego. 

13. Zatwierdzenie sprzedaży samochodu Lanos i ogłoszenie przetargu na 

sprzedaż karetki.   

14. Uchwała Zarządu w sprawie zamian w budżecie powiatu na 2017 rok.  

15. Uchwała Zarządu w sprawie zmiany planów finansowych budżetu powiatu 

na 2017 rok.  

16.  Sprawy różne.                                                                                                             

17. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 



Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 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 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej SN w działce numer 

ewidencyjny 37/1 w obrębie Nowy Chodnów stanowiących pas drogowy 

powiatowej nr 4127E Biała Rawska – ( Wilków) w miejscowości Nowy 

Chodnów. Inwestor PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Łódź 

– Teren ul. Tuwima 58.  

Zarząd Powiatu nie uzgodnił powyższej lokalizacji linii kablowej.  

 

 

Ad. 4 Wyniki postępowania do 30 tyś EURO na dostawę masy na zimno.  

Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła 

informacje z otwarcia ofert na dostawę  mieszanki mineralno – asfaltowej na 

zimno. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym zostało  wysłane  do 3 wykonawców. 

Do dnia  16.02.2017r. godz. 1200  tj. terminu składania ofert cenowych wpłynęły 

2 oferty: 

1. Rejon Robót Drogowych DROG – BUD Sp. z o.o. ul. I. Krasickiego 18A 

- w cenie ofertowej 28 702,05 zł brutto, 

      2.  Przedsiębiorstwo Drogowo – Inżynieryjne KAREX Ociąż, ul. Torowa 16 

 - w cenie ofertowej 40 774,50 zł brutto. 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Rejon Robót Drogowych DROG – BUD                    

Sp. z o.o. ul. I. Krasickiego 18Aw cenie ofertowej 28 702,05 zł brutto za 

dostawę objętą zamówieniem.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty.  

 

Ad. 5  Wniosek w sprawie wykonania oświetlenia ul. Targowej w Rawie 

Mazowieckiej.  

Zarząd Powiatu podjął decyzje iż w 2017 roku rozpocznie prace projektowe 

związane z ustawieniem lamp oświetleniowych przy ul. Targowej w Rawie 

Mazowieckiej. 

 

Ad. 6 Wniosek o przyłączenie kanalizacji deszczowej z terenu Szkoły 

Podstawowej nr 2 położonej przy ul. Miłej w Rawie Mazowieckiej do 

kanalizacji deszczowej w ul. Targowej. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.   

 

Ad. 7 Likwidacja piaskarek i dźwignic do piaskarek.  

Zarząd Powiatu podjął decyzję o złomowaniu powyższego sprzętu.  

 

Ad. 8 Propozycja wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów na okres 

marzec – sierpień 2017 rok.  



Zarząd Powiatu zaproponował, podwyższyć o 5% wysokość dodatku dla 

Dyrektora Pana Radosława Kaźmierczaka, natomiast obniżyć o 5% wysokość 

dodatku dla Dyrektor Pani Agaty Malik. Pozostali  dyrektorzy  szkół otrzymują 

dodatki na dotychczasowym poziomie i wynoszą 10 % wynagrodzenia 

zasadniczego. Wysokość dodatków obowiązuje  na okres 6 miesięcy tj. od dnia 

1.03.br. do dnia 31.08.2017. 

 

Ad. 9  Pismo uzupełniające do Pełnomocnictwa dla Dyrektora Andrzeja 

Romańczuka – Program Erasmus+. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie pisma uzupełniającego do 

Pełnomocnictwa z dnia 31 stycznia 2017 rok do reprezentowania Powiatu 

Rawskiego w związku z zamiarem uczestnictwa w Programie Erasmus+. 

 

 

Ad. 10 Zatwierdzenie harmonogramu pracy aptek na miesiące marzec i 

kwiecień 2017 roku.  

Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram pracy aptek w powiecie rawskim na 

miesiące marzec i kwiecień 2017 roku.  Harmonogram stanowi załącznik nr 2 i 

3 do protokołu.  

 

Ad. 11 Sprawy bieżące związane z sytuacją w szpitalu Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej. 

Zabierając głos w tym punkcie Dyrektor Andrzej  Latek poinformował , iż 

wpłynęło pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział Łódź w kwestii 

usunięcia nieprawidłowości przez  AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. w 

związku z kontrolą w szpitalu. Pismo stanowi złącznik nr 4 do protokołu.  

Ponadto Dyrektor Latek poinformował ,iż wpłynęło pismo z Narodowego 

Funduszu Zdrowia Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi , które stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu o zajęcie stanowiska Zarządu Powiatu w ramach 

kontrolno – nadzorczych kompetencji w przedmiotowej sprawie.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i podjął decyzje o 

wystąpieniu z pismem do Prezesa Zarząd AMG Centrum Medyczne Sp. z o. o. 

w przedmiotowej sprawie. Pismo stanowi złącznik nr 6 do protokołu.  

 

 

Ad. 12 Zatwierdzenie postępowania ofertowego na wybór audytora 

wewnętrznego. 

Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił informacje o wynikach  

zapytania ofertowego na wykonanie audytu wewnętrznego w Starostwie 

Powiatowym w Rawie Mazowieckiej oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Rawskiego w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r. Wpłynęło 10 ofert. 

Jedną ofertę odrzucono  ze względu na niezgodność z treścią zapytania 

ofertowego. Najkorzystniejszą ofertę złożył: Polski Instytut Kontroli 

Wewnętrznej Sp. z o. o. ul. Sienna 93/35 00-815 Warszawa za cenę 13 714,50 zł 

brutto za wykonanie usługi.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania.  



 

                                                       

Ad. 13 Zatwierdzenie sprzedaży samochodu Lanos i ogłoszenie przetargu na 

sprzedaż karetki.   

W związku z pojawieniem się potencjalnego nabywcy na zakup samochodu 

Lanos, Zarząd Powiatu wyraził na sprzedaż pojazdu z wolnej ręki za kwotę 600 

zł. oraz podjął decyzje o ogłoszenie przetargu na sprzedaż karetki.   

 

Ad. 14 Uchwała Zarządu w sprawie zamian w budżecie powiatu na 2017 rok. 

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 289/2017 która stanowi załącznik nr  7 do 

protokołu.  

 

Ad. 15 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

powiatu na 2017 rok.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2017 rok. Uchwała Nr 290/2017 stanowi załącznik nr 8 

do protokołu.  

 

Ad. 16 Sprawy różne. 

W sprawach różnych Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora 

Arkadiusza Woszczyka w sprawie zakupu piłek za kwotę 1000 zł. Również w 

sprawach różnych Pan Dyrektor Andrzej Latek poinformował, iż Zespół Szkół 

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  w Rawie Mazowieckiej znalazł się 

w pierwszej dziesiątce wyróżnionych w kategorii powiaty w rankingu 

inwestycyjnym Wspólnoty w zakresie  dotacje unijne w oświacie. Zabierając 

głos Starosta Matysiak poinformował, iż Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie 

uwzględniła w całości  zastrzeżenia do odwołania wystąpienia pokontrolnego 

dotyczącego „Realizacji przez Strony obowiązków  wynikających z umowy 

dzierżawy nieruchomości i wyposażenia Szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej”. Ponadto Starosta Matysiak poinformował o zaproszeniu na 

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Rawie 

Mazowieckiej w dniu 26 lutego br. Również ustalono termin posiedzenia 

Zarządu na dzień 07.03.2017 rok godzina 1400.  

 

Ad. 17 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  

Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1700 zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu. 

 

 

W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  

 

Sporządził: Kinga Kacprzak 



 

Zarząd Powiatu: 

 

Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 

 

Marian Krzyczkowski Wicestarosta  ............................................. 

 

Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 

 

Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 

 

Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


