
P R O T O K Ó Ł  NR 40/2011 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 15 września 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: Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu  
Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, GraŜyna Walewska – Inspektor w 
Oddziale Oświaty, Kultury i Sportu, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.   
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Rawski –Marian Krzyczkowski.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. WyraŜenie zgody na złoŜenie projektu przez Zespół Szkół Centrum 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej finansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia zgody na 
obciąŜenia hipoteką nieruchomości powiatowych.  

5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydzierŜawienia gruntów ornych działek 
nr 61/2, 63/2 i 126 połoŜonych w Rawie Mazowieckiej. 

6. Zatwierdzenie wyników przetargu na remont pomieszczeń w Zespole Szkół 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej z 
przeznaczeniem na pracownie zawodowe.  

7. Sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godz. 1300 dokonał Wicestarosta 
Rawski – Marian Krzyczkowski, witając zaproszonych gości oraz członków 
Zarządu.  
 
Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu równieŜ uwag 
nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 WyraŜenie zgody na złoŜenie projektu przez Zespół Szkół Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej finansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Pani GraŜyna Walewska – Inspektor w Oddziale Oświat, Kultury i Sportu 
przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej w sprawie wyraŜenia zgody na złoŜenie 
wniosku pt. „Dobry zawód to skarb” z EFS Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Całkowita wartość projektu 1068000,00 zł. Liczba uczestników 185. 
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Wymagany wkład własny 136.170,00 zł. , w tym wkład pienięŜny 59.800,00 
zł i niepienięŜny 76.370,00 zł. Wniesienie wkładu własnego pienięŜnego 
rozłoŜone byłoby następująco: 32.000,00 zł w 2013 roku oraz 27.800, 00 zł w 
2014 roku.  PowyŜszy wniosek był rozpatrzony pozytywnie na posiedzeniu 
Zarządu w dniu 6 września przez akceptacje powyŜej przedstawionych kwot. 
Natomiast Dyrektor ZS CEZ i U poinformował, iŜ zmieniła się kwota wkładu 
własnego pienięŜnego było 59.800,00 zł. a jest obecnie 94.700,00 zł. w 
rozłoŜeniu na lata tj. w 2012 roku 44.000,00 zł. , a w 2013 roku 50.700,00 zł.  
Zarząd Powiatu porosił na następne posiedzenie Zarządu uszczegółowienie 
wniosku w kwestii wysokości wkładu własnego ( co było przyczyną wzrostu ), 
oraz poprosił o przygotowanie informacji dotyczącej kwot wkładów własnych 
poniesionych przy realizacji projektów przez szkoły ponadgimnazjalne z 
rozłoŜeniem na lata.   
 
Ad. 4 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia zgody na 
obciąŜenia hipoteką nieruchomości powiatowych.  
Pan Stefan Goryczka - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie wyraŜenia 
zgody na obciąŜenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność powiatu 
rawskiego. Hipoteka stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu w wysokości 
2.000.000 zł. udzielonego Samodzielnemu Publicznemu  Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej przez wykonawcę usługi udzielenia 
poŜyczki.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.   
 
Ad. 5 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydzierŜawienia gruntów ornych 
działek nr 61/2, 63/2 i 126 połoŜonych w Rawie Mazowieckiej. 
Pan Dyrektor Stefan Goryczka  przedstawił wniosek Pana Szadkowskiego w 
sprawie wydzierŜawienia gruntów ornych działek połoŜonych w Rawie 
Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu zdecydował o ogłoszeniu ustnego przetargu nieograniczonego 
na okres 3 lat, na dzierŜawę działek nr 61/2, 63/2 i 126 ustalając cenę 
wywoławczą czynszu dzierŜawnego rocznego 300 zł brutto za 1ha, ponadto 
zdecydował o wpisaniu w umowie rocznej waloryzacji wskaźnikiem 
inflacyjnym.   
 
Ad. 6 Zatwierdzenie wyników przetargu na remont pomieszczeń w Zespole 
Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej z 
przeznaczeniem na pracownie zawodowe.  
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił informację dotycząca 
wyników przetargu na Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej z przeznaczeniem na 
pracownie zawodowe. Wpłynęły 3 oferty. Wybrano ofertę nr 3  P.P.H.U. 
„BUDREM” ul. Katowicka 24E,  96-200 Rawa Mazowiecka w cenie ofertowej 
211 234,28 zł. brutto za wykonanie robót objętych zamówieniem. Oferta 
uzyskała najwyŜszą ilość punktów, jest najkorzystniejsza oraz spełnia warunki i 
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wymagania zawarte w SIWZ. Środki przeznaczone na to zadanie w budŜecie 
to kwota 211 450,00 zł.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik przetargu.  
Ponadto zdecydował, iŜ z uwagi na fakt, iŜ najniŜsza oferta przekroczyła 
moŜliwości finansowe inwestora konieczne jest przesunięcie brakujących 
środków w wysokości 2000 zł. na zadanie pn. „Remont pomieszczeń w Zespole 
Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej z 
przeznaczeniem na pracownie zawodowe” z zadania inwestycyjnego pn. 
„Remont dachu na budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Białej Rawskiej ul. 15Grudnia 9”. 
 
Ad. 7 Sprawy róŜne.  
Kolejny termin posiedzenia Zarządu Powiatu ustalono na dzień 20.09.2011 r.  
o godz. 1300.  
 
Ad. 8 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Wicestarosta Rawski – Marian 
Krzyczkowski o godz. 1330 dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.  
 
Sporządziła: Kinga Kacprzak 
 
 
 
 
Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski (-) ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta (-) ............................................. 
 
Tadeusz Damaz   Członek Zarządu (-) ............................................. 
 
Jarosław Kobierski  Członek Zarządu (-) ............................................ 
 
Marek Sekuter   Członek Zarządu (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 


