
P R O T O K Ó Ł NR 136/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 25 sierpnia 2009 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Pani Marzena Pakuła - Skarbnik 
Powiatu, Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Pani  Małgorzata 
Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu , Pan Stefan 
Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami, Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu, Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i 
Informacji.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Zatwierdzenie wyniku przetargu na przebudowę części pomieszczeń 

internatu w Białej Rawskiej na mieszkania chronione.  
4. Informacja o doŜynkach powiatowych. 
5. Zatwierdzenie wyników przetargu remontów dróg ( Zarzecze – Byliny, 

Wałowice – Wilkowice i Cielądz – Sanogoszcz). 
6. Informacja w sprawie propozycji zmiany harmonogramu dyŜurów pracy 

aptek.  
7. Informacja o przeprowadzonym egzaminie na stopień nauczyciela 

mianowanego. 
8. Informacja w sprawie przygotowania do roku szkolnego 2009-2010. 
9. Szacunek odszkodowania za przesył gazu przez działki przy ul. 

Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej.  
10. Przystąpienie powiatu rawskiego do projektu pt.” Urząd JST XXI 

Wieku”. 
11. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
12. Sprawy róŜne. 
13. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1100 dokonał Starosta  
Rawski – Jozef 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 dzisiejszego 
Zarządu równieŜ uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Zatwierdzenie wyniku przetargu na przebudowę części pomieszczeń 
internatu w Białej Rawskiej na mieszkania chronione.  
Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji przedstawił 
informację o wynikach przetargu na przebudowę części pomieszczeń internatu 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na mieszkania chronione 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, ul. 15-Grudnia 9. 
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Wpłynęły 3 oferty. Jedną ofertę odrzucono, poniewaŜ nie było ubezpieczenia 
Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności o wartości nie mniejszej niŜ 300000 PLN co nie odpowiadało 
wymaganiom treści SIWZ. Do realizacji zamówienia została wybrana oferta nr 
3 „Buduar” Firma Budowlana Marek Kamola ul. Krańcowa 31 – 33a, 97 – 200 
Tomaszów Mazowiecki w cenie ofertowej brutto 123570,99 zł.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik przetargu.   
 
Ad. 4 Informacja o doŜynkach powiatowych. 
Pan Dyrektor Irla przedstawił Zarządowi Powiatu informacje o 
przygotowaniach do XI DoŜynkach Powiatowych, które odbędą się w dniu 
30.08.2009 r. w Sadkowicach (teren Zespołu Szkół) . Rozpoczną się o godzinie 
11:00 Mszą Świętą w Kościele parafialnym w Sadkowicach, pod 
przewodnictwem Ks. Biskupa Józefa Zawitkowskiego. Następnie o godzinie 
12:30 nastąpi przemarsz korowodu doŜynkowego. O godzinie 13:00 odbędą się  
uroczystości doŜynkowe i obrzęd chleba – widowisko artystyczne pt. „Stoi 
byliczka przy odłogu, doŜęliśmy Ŝytka – chwała Bogu!”. Na doŜynkach 
wystąpią 4 zespoły muzyczne: o godz. 16:00 wystąpi „Zespołu Pieśni i Tańca 
Politechniki Warszawskiej”, o 17:30 wystąpi zespół „Toples”,  o 18:45 wystąpi 
zespół „Szafa gra”, natomiast  o 21:00 wystąpi zespół „Kombi”. Ponadto będą 
wystawy okolicznościowe, wesołe miasteczko, strzelnica sportowa, gry i 
zabawy rekreacyjne, pokazy w wykonaniu Braci herbowej ziemi rawskiej.  
Zostały juŜ podpisane umowy z zespołami muzycznymi, oraz ze sponsorami. 
Kwota jaką udało się pozyskać od sponsorów tj. ok. 40.000 zł. Ochrona imprezy 
została zlecona firmie SELEN, do pomocy w organizacji imprezy zostanie 
wytypowanych czterech pracowników Zarządu Dróg Powiatowych 
wspomaganych przez straŜaków OSP. Impreza została ubezpieczona od 
odpowiedzialności cywilnej, a jej uczestnikom zostanie zapewniona opieka 
medyczna. W czasie odbywania się imprez, na wydzielonym przez organizatora 
terenie, zlokalizowany będzie ogródek gastronomiczny obsługiwany przez 
Firmę P.P.H.U „ S.X.J.” J. Skrobisz. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
 
Ad. 5 Zatwierdzenie wyników przetargu remontów dróg ( Zarzecze – Byliny, 
Wałowice – Wilkowice i Cielądz – Sanogoszcz). 
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu 
przedstawiła informację o wynikach 2 rozstrzygniętych przetargów: 

1. Remont drogi powiatowej nr 4331E Łochów – Zarzecze m. Stare Byliny, 
nr 4108E Wałowice – Wilkowice. Wpłynęło 6 ofert. Jedną ofertę 
odrzucono, poniewaŜ gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nie 
potwierdza wniesienia wadium w przedmiocie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust. 4 ustawy. Do realizacji zamówienia została wybrana oferta nr 
2 „CEZET BIS„ Sp.z o.o Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych 
ul. 17-go Stycznia 32, 27 – 200 Starachowice w cenie ofertowej brutto 
508.787,46 zł. Zarząd Powiatu zlecił Pani Killman nadzór inwestorski 
nad wykonaniem w/w zadania.  
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2. Remont drogi powiatowej nr 4306E Sanogoszcz – Cielądz. Wpłynęło 7 
ofert. Do realizacji zamówienia została wybrana oferta nr 7 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ ERBEDIM” Sp. z o. o                  
97-300 Piotrków Trybunalski , ul. śelazna 3 w cenie ofertowej brutto 
225.700,00 zł.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki rozstrzygniętych przetargów.  
 
Ad. 6  Informacja w sprawie propozycji zmiany harmonogramu dyŜurów pracy 
aptek.  
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił informacje w sprawie 
zmiany harmonogramów dyŜurów pracy aptek w miesiącu wrześniu.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na propozycję zmiany dyŜurów.  
 
Ad. 7 Informacja o przeprowadzonym egzaminie na stopień nauczyciela 
mianowanego. 
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
przedstawiła informację , iŜ w dniu 19 sierpnia br.  8 nauczycieli kontraktowych 
ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Rawski przystąpiło 
do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego tj.: 
 

1. Pan Marek Krzysztof Hoffman - nauczyciel informatyki w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie 
Mazowieckiej, 

2. Pani Bogusława Ewa Szumieł - nauczycielka przedmiotów zawodowych 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w 
Rawie Mazowieckiej, 

3. Pani Katarzyna Szcześniak – nauczycielka języka angielskiego w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej,  

4. Pan Grzegorz Jacek Patulski – wychowawca internatu w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej,  

5. Pan Krzysztof Paweł Dziąg – nauczyciel wychowania fizycznego w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej,  

6. s. Agnieszka Bogusława Kopyt – nauczycielka religii w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych  im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej,  

7. Pani Ewa Honorata Jóźwik – nauczycielka języka niemieckiego w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej,  

8. Pani Katarzyna Dawidowicz – nauczycielka języka niemieckiego w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.  

W wyniku postępowania egzaminacyjnego wszyscy nauczyciele zdali w dniu 19 
sierpnia 2009r. egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. 
Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informację.  
 
Ad. 8 Informacja w sprawie przygotowania do roku szkolnego 2009-2010. 
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Pani Dyrektor Majchrzak przedstawiła informację o rekrutacji uczniów do klas I 
na rok szkolny 2009/2010, oraz przygotowania bazy dydaktycznej w 4 szkołach 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Rawski.  
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej – oddziałów klas I – 5 , liczba uczniów w klasach I – 147, ilość 
oddziałów ogółem - 22 , liczba uczniów ogółem – 554, 
W szkole zostały pomalowane sale lekcyjne wraz zapleczami oraz pokoje i 
łazienki w internacie.  
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej – oddziałów klas I – 6 , 
liczba uczniów w klasach I – 180, ilość oddziałów ogółem – 20, liczba uczniów 
ogółem 538, 
W szkole zostały przeprowadzone remonty: sali gimnastycznej, korytarza na 
parterze, pomalowane korytarze i szatnie, oraz budowa boiska szkolnego. 
Ponadto dokonano zakupów terakoty, tynku mozaikowego, gipsu, farb,  
kleju, płyt kartonowych, lakierów i innych materiałów technicznych 
potrzebnych do wykonania prac remontowych.  
3. Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej – oddziałów klas I – 7, 
liczba uczniów w klasach I – 220, ilość oddziałów ogółem – 23, liczba uczniów 
ogółem 713, 
W szkole został przeprowadzony remont pomieszczenia na siłownię szkolną, 
oraz dokonano zakupu sprzętu do siłowni.  
4. Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej – oddziałów klas I – 9, liczba uczniów w klasach I – 241, ilość 
oddziałów ogółem 32, liczba uczniów ogółem 805, 
W szkole przeprowadzono remonty za kwotę 19200 zł, natomiast za kwotę 
26800 zł. dokonano zakupów.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją. 
Zabierając głos Pan Starosta poinformował, iŜ wpłynęło pismo rodziców dzieci 
z Zespołu Placówek Specjalnych o zatrudnienie rehabilitanta.  
  
Ad. 9 Szacunek odszkodowania za przesył gazu przez działki przy ul. 
Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej.  
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił szacunek odszkodowania za przesył gazu przez 
działki przy ul. Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej. Biegły wycenił tę 
słuŜebność jako kwotę jednorazową w wysokości 31.300 zł tj. za ( 187,1 m2 
długości, 1 m2 szerokości). 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odszkodowanie w powyŜszej kwocie.  
 
Ad. 10 Przystąpienie powiatu rawskiego do projektu pt.” Urząd JST XXI 
Wieku”. 
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały w 
sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie na zasadzie partnera beneficjenta do 
projektu „ Urząd JST XXI w.” w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, 
Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału w administracji samorządowej, 
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.  
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Zarząd Powiatu w drodze uchwały jednogłośnie zatwierdził omówiony projekt. 
Jednocześnie upowaŜniono Pana Józefa Matysiaka – Starostę Rawskiego oraz 
Krzysztofa Janeczka – Członka Zarządu do składania w imieniu Powiatu 
Rawskiego oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu, w tym 
podpisania umowy partnerskiej oraz wszelkich innych dokumentów związanych 
z realizacją projektu. Uchwała Nr 203/2009 stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu.  
 
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 204/2009 w sprawie zmian w 
budŜecie 2009 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Ad. 12 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych  zabrał głos Pan Starosta Józef Matysiak, który 
poinformował, iŜ wpłyną wnioski ze szpitala o środki finansowe na zakup 
bieŜni wysiłkowej koszt 60 tyś zł, oraz gastroskopu koszt 140 tyś zł.  
RównieŜ w sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na 
dzień 03.09.2009 r. na godz. 1000 . 
 
Ad. 13 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta – 
Józef Matysiak dokonał o godzinie 1200 zamknięcia posiedzenia Zarządu 
Powiatu.  
 
W załączeniu: 

      - wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządziła : Kinga Kacprzak 
 
 
 
 
 
Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski (-) ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta (-) ............................................. 
 
Wacław Adamczyk  Członek Zarządu (-)         ............................................. 
 
Krzysztof Janeczek  Członek Zarządu (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu (-) ............................................. 

 


