
P R O T O K Ó Ł NR 189/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 08 maja 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 Powiatu,  Monika Frankowska – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – 
Sekretarz Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury,  
Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami, Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska , Architektury i 
Budownictwa, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Anna 
Solecka – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej, Małgorzata Leszczyńska i Piotr Stepaniec – Menadżer 
Szpitala.   
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Jacek Otulak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Informacja o sytuacji w Szpitalu św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 
4. Sprawozdanie finansowe SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za rok 2017 wraz z 
planem finansowym na rok 2018. 
5. Rozpatrzenie pism o wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie 
w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020  - kształcenie ogólne , udzielenie 
pełnomocnictwa na realizację projektu oraz zatwierdzenie diagnozy potrzeb. 
6. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego nN w działce 
nr ew. 425 w obrębie Regnów, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 
4306E (Wiechnowice)-Lesiew, do działki nr ew. 411 w obrębie Regnów, 
stanowiącej własność Pana Sylwestra Dobrowolskiego zam. Regnów 33A. 
7. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza światłowodowego w 
działce nr ew.  1/2, 31/8   w obrębie Julianów Lesiewski, dz. nr 400 w obrębie 
Ossa ora 30/5, 32/6, 381, 30/2, 30/6 w obrębie Wólka Lesiewska stanowiącej 
pas drogowy drogi powiatowej nr 4106E Wólka Lesiewska – Babsk. 
Podłączenie światłowodowe służyć ma zasileniu hotelu Ossa. Inwestorem jest 
Polkomtel S.A. 
8. Wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na 
zadanie pn. zadania pn.  „Adaptacja, przebudowa,  remont,   modernizacja 
istniejącej infrastruktury w  celu dostosowania obiektów szkolnictwa   
zawodowego do warunków   zbliżonych do rzeczywistego  środowiska pracy 
zawodowej  w Zespole   Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
im. Mikołaja Kopernika  w Rawie Mazowieckiej”.  
 



9. Zawiadomienie Wójta Gminy Sadkowice o przystąpieniu do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice na 
fragmencie obrębu Sadkowice. 
10. Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 
30 tyś euro z zakresu administracji rządowej na wykonanie doprowadzenia do 
spójności topologicznej działek, klas gruntów i użytków bazy danych EGiB 
wewnątrz 24 obrębów ewidencyjnych z terenu Powiatu Rawskiego oraz 
eliminację „małych powierzchni konturów i klas ” wynikających z porównania 
części opisowej EGiB z mapą ewidencyjną . 
11. Informacja o ustalonych przez Rzeczoznawcę Majątkowego wartościach, 
planowanych do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność Powiatu, 
położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Opoczyńskiej [obręb nr 5, dz. nr, 
nr: 3/16, 3/23, 3/22, 3/25]. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2018 rok.  
14.  Sprawy różne.                                                                                                             
15. Zamknięcie posiedzenia. 
 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał 
Wicestarosta  Rawski – Jacek Otulak, 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 Informacja o sytuacji w Szpitalu św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 
Informacje na temat sytuacji w Szpitalu św. Ducha w Rawie Mazowieckiej 
przedstawiła Pani Małgorzata Leszczyńska - Menadżer Szpitala.  
Pani Małgorzata Leszczyńska, która poinformowała, iż od 1 .05.br. do końca 
maja  jest zawieszana działalność oddziału pediatrycznego, brak jest jednego 
lekarza pediatry. Czynione są usilne starania w celu zatrudnienia lekarza 
pediatry. Zatrudnieni lekarze pediatrzy zabezpieczają jednak funkcjonowanie 
oddziału położniczo – ginekologicznego i izby przyjęć. Pozostałe oddziały 
również mają zapewnioną obsadę lekarską i pielęgniarską w 100%. Ogólne 
wykonanie ryczałtu (wszystkich oddziałów) w miesiącu kwietniu to około 
110%. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i zobowiązał do 
podjęcia wszelkich starań  zatrudnienia lekarza pediatry tak oby oddział z dniem 



1.06.br. zaczął swą działalność. Ponadto Zarząd Powiatu będzie powracał do 
tematu  funkcjonowania Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 
 
Ad. 4 Sprawozdanie finansowe SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za rok 2017 
wraz z planem finansowym na rok 2018. 
Materiał w tym punkcie przedstawiła i omówiła Pani Anna Solecka – Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. Po omówieniu zagadnienia, Zarząd Powiatu zatwierdził 
powyższy materiał, który będzie również tematem na najbliższej Sesji Rady 
Powiatu Rawskiego.   
Również w tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w 
Rawie Mazowieckiej za 2017 rok.  
 
Ad. 5 Rozpatrzenie pism o wyrażenie zgody na złożenie wniosku o 
dofinansowanie w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020  - kształcenie ogólne, 
udzielenie pełnomocnictwa na realizację projektu oraz zatwierdzenie diagnozy 
potrzeb dla: 

- dyrektora LO im. Marii Skłodowskiej Curie w Rawie Mazowieckiej; 

- dyrektora ZSP im Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej- dla LO 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Arkadiuszowi Woszczykowi   – 
Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej do 
reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie podpisania, złożenia i realizacji 
oraz rozliczania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego pn.”Szkoła 
nowego wymiaru” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Działanie XI.1 Wysoka 
jakość edukacji, Podziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne. Kwota wnioskowanego 
dofinansowania 631.312,49 zł, wysokość wkładu własnego w roku 2019 -                    
23 048,00 natomiast w roku 2020 – 24 470,14 zł. Ponadto zatwierdził diagnozę 
na podstawie indywidualnego zapotrzebowania Liceum Ogólnokształcącego w 
Rawie Mazowieckiej , przedstawioną przez Dyrektora LO. 
Kontynuując  Zarząd Powiatu również udzielił pełnomocnictwa Panu 
Andrzejowi Romańczukowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Rawie Mazowieckiej do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie 
podpisania, złożenia i realizacji oraz rozliczania wniosku o dofinansowanie 
projektu konkursowego pn. „Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość” 
współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, 
Podziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne. Kwota wnioskowanego dofinansowania 
698.862,00 zł, wysokość wkładu własnego w latach 2019-2020 wyniesie 48.921 



zł. Ponadto zatwierdził diagnozę na podstawie indywidualnego zapotrzebowania  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej w zakresie 
kształcenia ogólnego w LO , przedstawioną przez Dyrektora ZSP.  
Uchwały nr 442/2018 i 443/2018 stanowią złączniki nr 2 i 3 do protokołu.  
 
Ad. 6 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego nN w 
działce nr ew. 425 w obrębie Regnów, stanowiącej pas drogowy drogi 
powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew, do działki nr ew. 411 w obrębie 
Regnów, stanowiącej własność Pana Sylwestra Dobrowolskiego zam. Regnów 
33A. 
Po zreferowaniu zagadnienia przez Panią Dyrektor Małgorzatę Killman , Zarząd 
Powiatu nie uzgodnił lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego. 
 
Ad. 7  Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza światłowodowego w 
działce nr ew.  1/2, 31/8   w obrębie Julianów Lesiewski, dz. nr 400 w obrębie 
Ossa ora 30/5, 32/6, 381, 30/2, 30/6 w obrębie Wólka Lesiewska stanowiącej 
pas drogowy drogi powiatowej nr 4106E Wólka Lesiewska – Babsk. 
Podłączenie światłowodowe służyć ma zasileniu hotelu Ossa. Inwestorem jest 
Polkomtel S.A. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił przedmiotową lokalizację przyłącza 
światłowodowego. 
 
Ad. 8 Wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na 
zadanie pn. zadania pn.  „Adaptacja, przebudowa,  remont,   modernizacja 
istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa   
zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy 
zawodowej  w Zespole   Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
im. Mikołaja Kopernika  w Rawie Mazowieckiej” w zakresie: 
 

a) prac remontowych wewnątrz budynku (przetarg nieograniczony) 
b) termomodernizacji budynku ( przetarg nieograniczony), 
c) nadzoru inwestorskiego (zamówienie do 30 tyś. Euro). 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym. 
 
Ponadto w tym punkcie poinformowała, iż  Zarząd Województwa Łódzkiego 
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr 
RPLD.03.02.02-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w 
ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.2 Drogi , Poddziałanie 
III.2.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020. Termin składania od 29 czerwca 2018 r. do dnia 
13 lipca 2018 r.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą informacją.  



Ad. 9 Zawiadomienie Wójta Gminy Sadkowice o przystąpieniu do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice na 
fragmencie obrębu Sadkowice. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym zawiadomieniem. 
 
Ad. 10 Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
poniżej 30 tyś euro z zakresu administracji rządowej na wykonanie 
doprowadzenia do spójności topologicznej działek, klas gruntów i użytków bazy 
danych EGiB wewnątrz 24 obrębów ewidencyjnych z terenu Powiatu 
Rawskiego oraz eliminację „małych powierzchni konturów i klas” wynikających 
z porównania części opisowej EGiB z mapą ewidencyjną .     
Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym.                                                         
 
Ad. 11 Informacja o ustalonych przez Rzeczoznawcę Majątkowego wartościach, 
planowanych do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność Powiatu, 
położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Opoczyńskiej [obręb nr 5, dz. nr, 
nr: 3/16, 3/23, 3/22, 3/25]. 
Zabierając głos w tym punkcie Dyrektor Stefan Goryczka przedstawił wartości 
rynkowe powyższych nieruchomości ustalonych przez rzeczoznawcę 
majątkowego. Działka  numer  3/16 została wyszacowana na kwotę 184.000,00 
zł. Zarząd zatwierdził wysokość kwoty. Natomiast na pozostałe działki tj. 3/23, 
3/22, 3/25, Zarząd Powiatu podniósł cenę za 1 m2 o kwotę 10 zł. netto i polecił 
przygotować do sprzedaży powyższe nieruchomości w jednym postępowaniu 
przetargowym.  
Również w tym punkcie Dyrektor poinformował, iż Zarząd Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej S.A nie wnosi zastrzeżeń do wydzierżawienia na okres do 
3 lat nieruchomości nr 308/19 (która jest objęta statusem ŁSSE), położonej przy 
ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej.   
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.  
 
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. 
Uchwała Nr 440/2018 stanowi złącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2018 rok.  
Zarząd Powiatu  podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2018 rok. Uchwała Nr 441/2018 stanowi załącznik nr 5 
do protokołu.  
 
Ad. 14 Sprawy różne.  
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 15.05.2018 
roku godzina 1400.  



 
Ad. 15 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta  
Rawski – Jacek Otulak dokonał o godzinie 16 20 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu. 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

 
Sporządził: 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:

