
P R O T O K Ó Ł NR  218/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 16 października 2018 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,  Łukasz 
Sawicki – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, 
Małgorzata Killman -   Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Leszek Przybył- Z-ca 
Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Sylwia Stangreciak – Z-ca Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej,  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawę ustalenia opłat za 

usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na postawie art. 
130 ust.1 lub 2 – ustawy z dnia 20 czerwca1997 roku – Prawo o ruchu 
drogowym – na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od 
usunięcia. 

4. Wyniki postępowania na zamówienia do 30 tyś. Euro.  
5. Zmiana uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie określenia zadań 

związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na 
realizacje tych zadań w 2018 roku. 

6. Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLI/229/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 12 września 2018 roku w 
sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, 
zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których 
mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karty Nauczyciela, nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Rawski.  

7. Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLI/228/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 12 września 2018 roku w 
sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, 



motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia.   

8. Przedstawienie treści pisma ordynatorów i lekarzy Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
kierowanego do dyrektora SPZOZ w sprawie wypłaty zaległych 
wynagrodzeń z tytułu umów cywilno – prawnych zawartych z AMG 
Centrum Medyczne Sp. zo.o. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na  2018 rok oraz zmiany 
panów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia  kredytu krótkoterminowego. 
11.  Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany  Statutu Powiatu 

Rawskiego.  
12. Zakup skanera dla kancelarii. 
13. Sprawy różne.     
14. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z  poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. Protokół 
został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również uwag nie 
zgłoszono. 
 
Ad. 3 Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawę ustalenia opłat za 
usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na postawie art. 130 
ust.1 lub 2 – ustawy z dnia 20 czerwca1997 roku – Prawo o ruchu drogowym – 
na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od usunięcia. 
Zabierając głos w tym punkcie Pan Leszek przybył – Z-ca Dyrektora w 
Wydziale Infrastruktury przedstawił i omówił projekt Uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego w/ w sprawie. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.    
 
 
Ad. 4 Wyniki postępowania na zamówienia do 30 tyś. Euro.  
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła 
informacje o wynikach zamówienia  do 30 tyś. Euro na  zadania: 
1). „remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 4118E Pukinin - Mogielnica 
w miejscowości Rylsk Duży”. W powtórzonym zapytaniu ofertowym nie 
wpłynęła żadna oferta. Na część  prac tj. remont barier przeciwporożeniowych 
zamontowanych na wiadukcie i uszynienie obiektu zostali znalezieni 
wykonawcy. Natomiast na pozostałe prace na które niezbędne jest wyłączenie 



trakcji elektrycznej, co wiąże się z utrudnieniem kursowania pociągów nadal 
będzie poszukiwany wykonawca.  
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.  
 
2). „na wyrównaniu nawierzchni drogi powiatowej nr 4306E na odcinku Lesiew 
do drogi wojewódzkiej  nr 725 kruszywem frakcji 0-31,5”. Zapytanie 
przeprowadzono z 3 wykonawcami. Najkorzystniejszą ofertę cenową 
przedstawiła firma  „TRANSBET” za kwotę 16 zł /za m2.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór powyższej oferty.  
 
 
Ad. 5 Zmiana uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie określenia zadań 
związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizacje tych 
zadań w 2018 roku. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego 
w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną 
osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizacje tych zadań w 2018 roku. 
 
 
Ad. 6 Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany Uchwały                          
Nr XLI/229/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 12 września 2018 roku w 
sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad 
jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w 
art. 42 ust. 7 ustawy Karty Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego.  
 
Ad. 7 Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany Uchwały                            
Nr XLI/228/2018 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 12 września 2018 roku w 
sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia.   
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego.  
 
Ad. 8 Przedstawienie treści pisma ordynatorów i lekarzy Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej kierowanego 



do dyrektora SPZOZ w sprawie wypłaty zaległych wynagrodzeń z tytułu umów 
cywilno – prawnych zawartych z AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. 
W tym punkcie Dyrektor Latek przedstawił treść pisma zgodnie z powyższym. 
Po zapoznaniu się  z przedmiotowym  pismem, Zarząd Powiatu uznał, iż należy 
podjąć kroki w celu utrzymania ciągłości działalności Szpitala.  
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na  2018 rok oraz zmiany 
panów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok.  
Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu  przedstawił i omówił projekt uchwały 
w powyższej sprawie. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 501/2018 w sprawie 
zmian w budżecie na 2018 rok i Nr 502/2018 w sprawie zmiany planów 
finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok. Przedmiotowe uchwały 
stanowią załącznik nr  2 i 3 do protokołu.  
 
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia  kredytu krótkoterminowego. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w spawie zaciągnięcia kredytu 
krótkoterminowego w kwocie 500.000,00 zł. na pokrycie występującego w 
ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu rawskiego.  Termin spłaty 
kredytu ustal się na dzień 31 grudnia 2018 roku. Uchwała Nr 503/2018 stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 11 Uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany  Statutu Powiatu 
Rawskiego.  
Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Powiatu Rawskiego w  sprawie zmiany  
Statutu Powiatu Rawskiego.  
 
Ad. 12 Zakup skanera dla kancelarii. 
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu zwrócił się z wnioskiem o zakup 
skanera na potrzeby Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego tj. 
(kancelarii ), koszt ok. 6000 zł.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.  
 
Ad. 13 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 22.10.2018 r 
godzina 1500, oraz Sesji Rady Powiatu Rawskiego na dzień 30.11.2018 roku 
godzina 1400. 
  
Ad. 14 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1600 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu. 
 
W załączeniu: 



      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 
Sporządziła: Kinga Kacprzak 
 

Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Jacek  Otulak           Wicestarosta  ............................................. 
 
Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Zarząd Powiatu:

