
P R O T O K Ó Ł NR 180/2014 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 26 sierpnia 2014 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, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu,  Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Anna 
Solecka – p.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej,  Aneta Psyk – Księgowa Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej , Małgorzata 
Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Piotr Irla – Dyrektor Wydziału 
Środowiska, Architektury i Budownictwa, Stefan Goryczka – Dyrektor 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 

  Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Unieważnienie przetargu nieograniczonego na inwestycje pn. ”Remont 

dróg powiatowych nr 4108E Wałowice - Wilkowice, nr 4105E odcinek 
Wołucza – Przewodowice. 

    4.  Sprawozdanie o przychodach, kosztach wyniku finansowym za okres               
I-VI.2014 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej , ul. Niepodległości 8. 

5.  Przedstawienie wniosku o przyznanie dodatków motywacyjnych na okres 
wrzesień 2014 roku do lutego 2015 roku dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych.  

 6. Zatwierdzenie wyniku konkursu ofert na wykonanie zadania 
publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu 
prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

 7. Wyrażeni zgody na zmianę pozwolenia zintegrowanego dla firmy FAM 
Cynkowanie Ogniowe. 

 8. Informacja w sprawie działki nr 663/40 przy ul. Krakowskiej w Rawie 
Mazowieckiej.  

  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. 
 10.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2014 rok.  
11.  Sprawy różne.                                                                                                                                   

     12. Zamknięcie posiedzenia. 
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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 Unieważnienie przetargu nieograniczonego na inwestycje pn. ”Remont 
dróg powiatowych nr 4108E Wałowice - Wilkowice, nr 4105E odcinek Wołucza  
– Przewodowice. 
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła 
informację o wynikach przetargu nieograniczonego na inwestycje pn. ”Remont 
dróg powiatowych nr 4108E Wałowice - Wilkowice, nr 4105E odcinek Wołucza  
– Przewodowice. 
Zarząd Powiatu na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych  unieważnił powyższe postępowanie,  
gdyż w wymaganym terminie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu. Ponadto Zarząd  wyraził zgodę na ponowne ogłoszenie przetargu na 
takich samych warunkach. 
 
Ad. 4  Sprawozdanie o przychodach, kosztach wyniku finansowym za okres               
I-VI.2014 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej , ul. Niepodległości 8. 
Materiał w tym zakresie przedstawiła Pani Aneta Psyk – Księgowa 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. Koszty działalności operacyjnej w okresie styczeń - czerwiec 
2014 roku stanowiły kwotę 534.397,00 zł. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 
w analizowanym okresie 45.695,00 zł., koszty finansowe z tytułu odsetek od 
zobowiązań stanowiły kwotę 420.832,00 zł, przychody ze sprzedaży w okresie 
sprawozdawczym wynosiły 916.157,00 zł., przychody finansowe stanowiły 
kwotę 1.897,00 zł. Zysk na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł 
336.065,00 zł., natomiast strata na działalności finansowej wynosiła 418.935,00 
zł. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu rozłożonego na 48 rat 
podatku dochodowego od osób prawnych, wynikających z zeznania CIT – 8 za 
lata 2006-2007 i 2009-2010 wynoszą 674.268,00 zł. Zobowiązania 
długoterminowe wyniosły 14.286.545,00 zł. Z ZUS-em została podpisana ugoda 
z rozłożeniem zobowiązań  na 12 rat .  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym powyżej materiałem.  
Zabierając głos w tym punkcie Starosta Matysiak poinformował, iż należy 
rozważyć podjęcie rozmów  Dyrektor Soleckiej z  Burmistrzem Miasta i Gminy 
Biała Rawska w kwestii rozważenia możliwości  oddania budynków Przychodni 
w Białej Rawskiej w związku z naliczaną amortyzacją i ustalaniem stanów 
faktycznych liczników i podliczników za energię.  
Następnie Dyrektor Latek poinformował, iż kwota 60.000 zł. związana 
rozszerzeniem zadania związanego  z odtworzeniem stanu po awarii 
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wodociągowej przy holu głównym w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej 
przy ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej, zostanie pokryta z 
ubezpieczenia, w przypadku gdy środki z ubezpieczenia okażą się 
niewystarczające zostaną uruchomiane zabezpieczone na powyższy cel środki 
własne powiatu.  
 
Ad. 5 Przedstawienie wniosku o przyznanie dodatków motywacyjnych na okres 
wrzesień 2014 roku do lutego 2015 roku dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych.  
W tym punkcie Dyrektor Latek przedstawił propozycje wysokości dodatków 
motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres od 
września 2014 rok do lutego 2015 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 28.02.2015 roku.  
 
Ad. 6 Zatwierdzenie wyniku konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego 
dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizowanego w formie wsparcia wraz z 
udzieleniem dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.  
W tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił 
informacje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania 
dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizowanego w formie wsparcia wraz z 
udzieleniem dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodziców 
i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” w Rawie 
Mazowieckiej w kwocie 6.000 zł.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik powyższego konkursu.  
 
Ad. 7 Wyrażeni zgody na zmianę pozwolenia zintegrowanego dla firmy FAM 
Cynkowanie Ogniowe. 
Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska Architektury i Budownictwa 
przedstawił wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmianę pozwolenia 
zintegrowanego dla firmy FAM Cynkowanie Ogniowe. Wnioskowana zmiana 
dotyczy m.in. wyłączenia instalacji śrutowania i lakierowania proszkowego 
elementów ocynkowanych z pozwolenia zintegrowanego, gospodarki wodno –
ściekowej, emisji do powietrza, gospodarki odpadami. W niniejszej zmianie 
zostaną udzielone warunki w zakresie odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych z powierzchni zadaszonych , dróg, placów i parkingu zakładu 
produkcyjnego w Rawie Mazowieckiej, oraz wód drenażowych 
odprowadzonych odprowadzanych przez studzienki kanalizacyjne do 
odbiornika,  którym jest rów R-5 (własność powiatu). 
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zmianę przedmiotowego pozwolenia 
zintegrowanego, w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z 
powierzchni zadaszonych , dróg, placów i parkingu zakładu produkcyjnego w 
Rawie Mazowieckiej, oraz wód drenażowych odprowadzonych 
odprowadzanych poprzez studzienki kanalizacyjne do rowu R-5, który jest 
własnością powiatu.  
 
Ad. 8 Informacja w sprawie działki nr 663/40 przy ul. Krakowskiej w Rawie 
Mazowieckiej.  
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował, iż na ukończeniu są prace budowlane 
związane z remontem pomieszczeń w budynku Przychodni Rejonowo – 
Specjalistycznej przy ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej ,  do której 
ma być przeniesiona Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rawie 
Mazowieckiej (decyzja Zarządu z dnia 10.10.2013 roku) budynek położony na  
działce nr 663/40  przy ul. Krakowskiej 22 w Rawie Mazowieckiej. W związku 
z zaistniałą sytuacją,  Zarząd Powiatu podjął decyzje, iż z chwilą opuszczenia 
przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną  budynku należy wszcząć 
procedurę przekazania budynku właścicielowi Panu Tadeuszowi Gacparskiemu, 
oraz wystąpić o zwrot nakładów za budynek.  
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. 
Zarząd Powiatu  podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 
rok. Uchwała Nr 420/2014 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego  protokołu.   
 
Ad. 10  Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2014 rok. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2014 rok.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie. Uchwała  
Nr  421/2014  stanowi załącznik nr  3  do protokołu.   
W tym samym punkcie Zarząd Powiatu przyjął poniżej przedstawione 
informacje:  

- informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku, 

- informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2014 – 2025 za I półrocze 2014 roku, 

- informacja 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 2014 roku do 30 czerwca 
2014 roku, 
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- informacje o przebiegu wykonania planów finansowych SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej za 
I półrocze 2014 roku. 

 Ad. 11   Sprawy różne                                                                                                     
W sprawach różnych  ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień  1.09.2014 
roku godz. 1300 , oraz Sesji Rady Powiatu na dzień 19.09.2014 roku na godzinie  
900 . 
 
Ad. 12 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1530 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  ........................................... 
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