P R O T O K Ó Ł NR 30/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 30 czerwca 2011 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, Andrzej Latek – Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej, Urszula Przerwa – Kierownik Oddziału Zdrowia
i Spraw Obywatelskich, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 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. Rozpatrzenie wniosku o wyraŜenie zgody na dzierŜawę działki w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej jako plac do nauki
jazdy.
4. Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w sprawie
wymiany okien w pomieszczeniach sanitarnych internatu.
5. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o remont
pomieszczeń Poradni.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do
przeprowadzenia egzaminu o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.
7. Prośba Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej o zatwierdzenie wyników przetargu na wynajem kuchni i
stołówki.
8. Zatwierdzenie wyników przetargu na Remont drogi powiatowej nr 4118E
Pukinin- gr. woj. (Mogielnica) – I etap.
9. Informacja o wyniku drugiego przetargu na zbycie nieruchomości dz. nr
48/1 i 48/2 połoŜonych przy ul. Łowickiej w Rawie Mazowieckiej.
10. Sprawy róŜne.
11. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1100 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 . Rozpatrzenie wniosku o wyraŜenie zgody na dzierŜawę działki w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej jako plac do nauki
jazdy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dzierŜawę działki w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej jako plac do nauki jazdy.
Jednocześnie zobowiązał Dyrektora szkoły do zlecenia wyceny działki przez
biegłego oraz przedstawienia projektu umowy dzierŜawy do akceptacji.
Ad. 4 Wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w
sprawie wymiany okien w pomieszczeniach sanitarnych internatu.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w sprawie wymiany okien w
pomieszczeniach sanitarnych internatu za kwotę 4000 zł.
Ad. 5 Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o remont
pomieszczeń Poradni.
Pani Agata Malik – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie
Mazowieckie zwróciła się z wnioskiem o remont pomieszczeń Poradni w
związku z reorganizacja pracy placówki. Koniecznością dostosowania
pomieszczeń do pracy w grupach z małymi dziećmi z zaburzeniami rozwoju,
oraz dostosowaniem węzła sanitarnego dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
Wykonanie prac remontowych jest niezbędne do realizowania przez Poradnię
zadań w zakresie Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej. Szacunkowy koszt remontu wg.
sporządzonego kosztorysu to kwota ok. 20.000 zł.
Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Infrastruktury do skorygowania cen
wykonania powyŜszych robót. Ponadto uznał za celowe zapoznanie się kosztami
remontu dachu w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej
Rawskiej.
Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do
przeprowadzenia egzaminu o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.
Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił projekty
uchwał w powyŜszej sprawie.
Zarząd Powiatu podjął uchwały Nr 55/2011, 56/2011, 57/2011,58/2011,59/2011,
60/2011,61/2011,62/2011,63/2011,64/2011 w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na
stopień nauczycieli mianowanych. Uchwały stanowią załącznik nr
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 do protokołu.
Ad. 7 Prośba Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej o zatwierdzenie wyników przetargu na wynajem kuchni i stołówki.
Pan Radosław Kaźmierczak – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z prośbą o
zatwierdzenie wyników przetargu na wynajem kuchni i stołówki. W dniu
27.06.br. został rozstrzygnięty drugi nieograniczony przetarg na najem lokali do
prowadzenia kuchni i stołówki przy internacie Zespołu Szkół Centrum Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, w którym najkorzystniejszą
ofertę złoŜyła firma ZPH DAR-MAK Jolanta Kaźmierczak, 96-200 Rawa
Mazowiecka, ul. Południowa 14 za kwotę: 12,71 zł/m2 z VAT w łącznej kwocie
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2700,88 zł z VAT miesięcznie dla lokali znajdujących się na parterze budynku
internatu , oraz 5,31zł /m2 z VAT w łącznej kwocie 524,52 zł z VAT
miesięcznie dla lokali znajdujących się poniŜej parteru/piwnice. Oferent spełnia
wszystkie wymagania pod względem złoŜonych dokumentów, jak teŜ wszystkie
warunki przedstawione przez Zamawiającego w szczegółowych warunkach
przetargu, oraz we wzorze umowy.
Zarząd Powiatu zatwierdził powyŜszy przetarg i jednocześnie zobowiązał
Dyrektora Szkoły do przedstawienia umowy najmu do akceptacji.
Ad. 8 Zatwierdzenie wyników przetargu na Remont drogi powiatowej nr 4118E
Pukinin- gr. woj. (Mogielnica) – I etap.
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła
informacje o wynikach przetargu nieograniczonego na Remont drogi
powiatowej nr 4118E Pukinin- gr. woj. (Mogielnica) – I etap. ZłoŜonych zostało
5 ofert . Najkorzystniejszą ofertę złoŜyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o. o. , Gielniów ul. Opoczyńska 38, oferując
wykonanie zamówienia za kwotę 637.178,78 zł. brutto.
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik rozstrzygniętego postępowania.
Ad. 9 Informacja o wyniku drugiego przetargu na zbycie nieruchomości dz. nr
48/1 i 48/2 połoŜonych przy ul. Łowickiej w Rawie Mazowieckiej.
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami poinformował, iŜ w dniu 28 czerwca br. odbył się drugi
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działek 48/1 i 48/2 o łącznej
powierzchni 0,0834 ha poł. w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej. Do w/w przetargu
nie zgłosił się Ŝaden uczestnik, wobec czego przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym.
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i zdecydował o dalszej
sprzedaŜy nieruchomości w drodze negocjacji. Ponadto zdecydował o
przygotowaniu nieruchomości połoŜonej przy Zespole Szkół Centrum Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej do sprzedaŜy, zobowiązując
Dyrektora Wydziału Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do
przygotowania projektu podziału nieruchomości. Następnie ustalił, iŜ na
jednym z kolejnych posiedzeń naleŜy podjąć decyzję co do kwestii
nieruchomości połoŜonej w Babsku.
Ad. 10 Sprawy róŜne.
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień
8.07.2011 r. na godzinę 1200, oraz Sesji Rady Powiatu na dzień 29.07.2011 r. na
godz. 1000.
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 1300 zamknięcia posiedzenia
Zarządu Powiatu.
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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

.............................................
............................................
(-)
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