
P R O T O K Ó Ł NR 141/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 2 października 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: Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Zatwierdzenie wyników przetargu na udzielenie i obsługę kredytu 

długoterminowego w wysokości 5.900.000 zł.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „ Dobry start – 

lepsze jutro uczniów liceum profilowanego” w ZS - CEZiU w Rawie 
Mazowieckiej.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie oraz realizacji projektu.  

6. Sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1000 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 dzisiejszego 
Zarządu równieŜ uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Zatwierdzenie wyników przetargu na udzielenie i obsługę kredytu 
długoterminowego w wysokości 5.900.000 zł.  
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił informację o wynikach 
nieograniczonego przetargu na obsługę i udzielenie długoterminowego kredytu 
w wysokości 5.900.000 zł. Wpłynęły 3 oferty. Do realizacji zamówienia została 
wybrana oferta Banku Spółdzielczego w Skierniewicach, ul. Reymonta 25,     
96-100 Skierniewice. Oferując wykonanie zamówienie na zadanie 1 za kwotę 
1.038.930,61 zł. stanowiącą sumę:  

1. marŜy banku dodanej do zmiennej stawki procentowej ustalonej na bazie 
średniej stawki WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych – 4,18%, 

2. stałej comiesięcznej marŜy – 3 pkt %, 
3. jednorazowej prowizji bankowej w wysokości – 1,5%. 

Na zadanie 2 oferując wykonanie zamówienia za kwotę 1.538.615,39 zł. 
stanowiącą sumę: 
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1. marŜy banku dodanej do zmiennej stawki procentowej ustalonej na bazie 
średniej stawki WIOBOR dla depozytów 3 miesięcznych – 4,18%, 

2. stałej co miesięcznej marŜy – 3 pkt %, 
3. jednorazowej prowizji bankowej w wysokości – 1,5%. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki przetargu. 
 
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „ Dobry start - lepsze 
jutro uczniów liceum profilowanego” w Zespole Szkół – Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w 
ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2  
„ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych”.  
Zarząd Powiatu Podjął Uchwałę Nr 212/2009 w sprawie realizacji projektu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie oraz realizacji projektu.  
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Radosławowi Kaźmierczakowi – 
Dyrektorowi Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. 
Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej do reprezentowania powiatu 
rawskiego przy realizacji projektu „ Dobry start – lepsze jutro uczniów liceum 
profilowanego” w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Działanie 9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług 
edukacyjnych” w szczególności do : formułowania, składania i podpisywania 
wniosków o dofinansowanie projektu, dysponowania i wydatkowania 
przekazanych środków, rozliczania otrzymanego dofinansowania oraz składania 
innych dokumentów związanych z wdroŜeniem i wykonaniem Projektu. 
Uchwała Nr 213/2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa stanowi załącznik 
nr 3 do protokołu.  
 
Ad. 6 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
8.10.2009 r. na godzinę 1200. 
 
Ad. 7 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta – 
Józef Matysiak dokonał o godzinie 1030 zamknięcia posiedzenia Zarządu 
Powiatu.  
 
W załączeniu: 

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

 
 
 


