
P R O T O K Ó Ł NR 138/2013 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 20 sierpnia 2013 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, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Małgorzata 
Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Urszula Przerwa – Kierownik 
Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich, Daniel Aptapski – Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.   
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego na 

termomodernizację budynku warsztatów  w Zespole  Szkół CEZiU w 
Rawie Mazowieckiej z przebudową pomieszczeń wewnętrznych – 
docieplenie stropodachu . 

4. Przedstawienie projektu umowy dzierżawy nieruchomości , oraz sprzętu i 
aparatury medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej . 

5. Przedstawienie propozycji wysokości dodatków motywacyjnych dla 
dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres od września br. do 
lutego 2014 roku. 

6. Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż ZIŁ.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej.  
8. Przyjęcie sprawozdania finansowego za I półrocze br. Powiatowej 

Biblioteki Publicznej oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

     9.  Sprawy różne. 
     10. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 900 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 nieograniczonego na 
termomodernizację budynku warsztatów  w Zespole  Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej  w Rawie Mazowieckiej z przebudową pomieszczeń 
wewnętrznych – docieplenie stropodachu. 
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Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła 
informacje o wynikach przetargu nieograniczonego na termomodernizację 
budynku warsztatów w Zespole  Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej  w Rawie Mazowieckiej z przebudową pomieszczeń wewnętrznych 
– docieplenie stropodachu. Wpłynęła 1 oferta, którą złożyła firma - Sputowski 
Jakub, Przedsiębiorstwo Prywatne „UNI COM” 96-200 Rawa Mazowiecka,  Al. 
Konstytucji 3-go Maja 9A oferując wykonanie zamówienia za kwotę                              
198 246 ,42zł brutto.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik rozstrzygniętego postępowania.  
 
Ad. 4 Przedstawienie projektu umowy dzierżawy nieruchomości , oraz sprzętu i 
aparatury medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej . 
W tym punkcie o przedstawienie projektu umowy dzierżawy poproszono Pana 
Andrzeja Latka –Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, oraz Pana Daniela 
Aptapskiego – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
Po dyskusji Zarząd zatwierdził projekt umowy dzierżawy ( załącznik nr 2 do 
protokołu). 
 
Ad. 5 Przedstawienie propozycji wysokości dodatków motywacyjnych dla 
dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres od września br. do lutego 
2014 roku. 
W tym punkcie Dyrektor Latek przedstawił propozycje wysokości dodatków 
motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres od 
września br. do lutego 2014 roku. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie dodatków motywacyjnych dla 
dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu rawskiego w wysokości 
20% wynagrodzenia zasadniczego na okres 6 miesięcy tj. od dnia 1.09.br. do 
dnia 28.02.2014 roku.  
 
Ad. 6 Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż ZIŁ.  
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu poinformował, iż w drugim 
postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego, na sprzedaż 
pługa wirnikowego ZIŁ D-470 wpłynęły cztery oferty. Po zapoznaniu się z 
ofertami Komisja Przetargowa nie zakwalifikowała żadnej oferty do części 
niejawnej, gdyż żadna z ofert nie spełniała wymogów formalnych i nie została 
zabezpieczona wadium. 
Zarząd Powiatu unieważnił powyższe postępowanie i zdecydował o 
przeprowadzeniu negocjacji  zgodnie z regulaminem. 
 
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej w 
celu przeprowadzenia przetargów na najem lokali użytkowych położonych w 
budynku przy ul. Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckie. Uchwała Nr 296/2013 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.   
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Ad. 8 Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 
rok, o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2013 – 2024 za I półrocze 2013 rok, o dokonanych 
umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego z 
tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy -  Ordynacja 
podatkowa, udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych należności w okresie od 1 
stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku, o przebiegu wykonania planów 
finansowych SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej oraz Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Rawie Mazowieckiej za I półrocze 2013 roku. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik  Powiatu przedstawiła informacje w powyższej 
kwestii.  
Zarząd Powiatu  przyjął: 
- informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 rok, 
- informacje o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2013 – 2024 za I półrocze 2013 rok, 
- informację o dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek 
organizacyjnych Powiatu Rawskiego z tytułu należności pieniężnych do których 
nie stosuje się ustawy -  Ordynacja podatkowa, udzieleniu innych ulg w 
spłacaniu tych należności w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 
2013 roku, 
- informacje o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego 
Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oraz 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej za I półrocze 2013 
roku. 
 
Ad. 9 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 27.08.13 r.  
na godz. 1400.  
 
Ad. 10 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1100 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
 
 
W załączeniu: 

     - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

Sporządziła : Kinga Kacprzak 
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Zarząd Powiatu: 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta  ............................................. 
 
Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 

 
 
 
 


