
P R O T O K Ó Ł NR  210/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 21 sierpnia 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:  Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Łukasz 
Sawicki – Skarbnik Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury, Andrzej Latek - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Anna 
Solecka - Kierownik  Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Rawie 
Mazowieckiej, Stefan Goryczka -  Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami. 

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Jacek Otulak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci energetycznej  w działce nr 

ew. 134 w obrębie 8 Rawa Mazowiecka, stanowiącej pas kolejowy kolei 
wąskotorowej.  

4. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci energetycznej w działkach nr 
ew. 168/5 oraz 206/1 w obrębie 8 Rawa Mazowiecka, stanowiącej pas 
drogowy drogi powiatowej nr 4100E – ul. Księże Domki w Rawie 
Mazowieckiej. 

5. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci oświetlenia ulicznego  w 
działkach  nr ew. 120 oraz 150  w obrębie Boguszyce, stanowiących pas 
drogowy: działka nr 150 – nr 4100E Rawa Mazowiecka - Dziurdzioły; nr 
120 – nr 4153E Soszyce-(Podkonice). 

6. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury w trybie ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1496), 
związanej z przygotowaniem inwestycji pn. „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 4120E Biała Rawska-Komorów na odcinku Biała Rawska-
Pągów od km 0+490 do km 3+135 i od km 3+479  do km 4+868,5”. 

7. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie  postępowań do 30 tyś. Euro. 
8. Uchwała Rady Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ. 
9. Informacja o wyniku negocjacji treści projektu uchwały Rady Powiatu w 

sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli ze związkami 
zawodowymi nauczycieli - omówienie proponowanych zmian. 



10. Wniosek dyrektora SPZOZ o wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczki 
celem finansowania działalności szpitala w okresie do uzyskania środków 
finansowych z kontraktu z NFZ. 

11. Informacja o wynikach rokowań z NFZ i rozstrzygnięciach ogłoszonych 
przez NFZ konkursów. 

12.  Pismo Zespołu ludowego „Pod Różą” o udzielenie wsparcia finansowego.  
13. Wniosek SPZOZ o wyrażenie zgody na wycięcie drzew.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa 

dotyczącej nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej , oznaczonej 
nr działki 3/48 o powierzchni 0,1440 ha, stanowiącej pas drogi powiatowej 
ul. Opoczyńska.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok, oraz w 
sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 
rok.  

16. Sprawy różne.                                                                                                             
17. 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 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci energetycznej  w działce nr 
ew. 134 w obrębie 8 Rawa Mazowiecka, stanowiącej pas kolejowy kolei 
wąskotorowej.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uzgodnienie przedmiotowej lokalizacji 
projektowanej sieci energetycznej  w działce nr ew. 134 w obrębie 8 Rawa 
Mazowiecka, stanowiącej pas kolejowy kolei wąskotorowej.  
 
Ad. 4 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci energetycznej w działkach nr 
ew. 168/5 oraz 206/1 w obrębie 8 Rawa Mazowiecka, stanowiącej pas drogowy 
drogi powiatowej nr 4100E – ul. Księże Domki w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizacje projektowanej sieci 
energetycznej. 
 
Ad. 5 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci oświetlenia ulicznego  w 
działkach  nr ew. 120 oraz 150  w obrębie Boguszyce, stanowiących pas 



drogowy: działka nr 150 – nr 4100E Rawa Mazowiecka - Dziurdzioły; nr 120 – 
nr 4153E Soszyce-(Podkonice). 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację projektowanej sieci 
oświetlenia ulicznego. 
 
Ad. 6 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury w trybie ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1496), związanej z 
przygotowaniem inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała 
Rawska-Komorów na odcinku Biała Rawska-Pągów od km 0+490 do km 3+135 
i od km 3+479  do km 4+868,5”. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym.  
 
Ad. 7 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie  postępowań do 30 tyś. Euro na: 

- budowę chodnika w m. Zakrzew wzdłuż drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) 

- Biała Rawska – kontynuacja, 

- wykonanie robót ziemnych na drodze nr 4306E na odcinku Lesiew- do dr. woj. 

nr 725, 

- remont wiaduktu nad Centralną Magistralą Kolejową w m. Rylsk Duży, 

- zakup kruszywa na remont drogi nr 1321E (Kowiesy) - Zakrzew. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie powyższych postępowań.  

 

Ad. 8 Uchwała Rady Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
Zabierając głos w tym punkcie Dyrektor Andrzej Latek przedstawił i omówił 
projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego  w powyższej kwestii.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 9 Informacja o wyniku negocjacji treści projektu uchwały Rady Powiatu w 
sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli ze związkami zawodowymi 
nauczycieli - omówienie proponowanych zmian. 
Realizując przyjęty porządek obrad Dyrektor Andrzej Latek poinformował, iż w 
dniu 17 sierpnia br. odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej oraz przedstawiciele związków 
zawodowych zrzeszających nauczycieli. Obecni na spotkaniu wspólnie 
uzgodnili wysokość dodatków do wynagradzania nauczycieli.      



Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
 
Ad. 10 Wniosek dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej  o wyrażenie zgody na zaciągnięcie 
pożyczki celem finansowania działalności szpitala w okresie do uzyskania 
środków finansowych z kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia. 
W nawiązaniu do rozpatrzonego wniosku z dnia 31 lipca br. Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczki 
w zwiększonej kwocie do 1.200.000,00 zł. Prośba podyktowana jest otrzymaną 
ofertą finansową w zwiększonej kwocie, oraz warunkiem spłacenia z tej kwoty 
zadłużenia wobec MEDFinance S.A.    
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zaciągniecie pożyczki w zwiększonej kwocie 
do 1.200.000,00 zł.  

Ad. 11 Informacja o wynikach rokowań z Narodowym Funduszem Zdrowia i 
rozstrzygnięciach ogłoszonych przez NFZ konkursów. 
W tym punkcie Dyrektor Latek poinformował, iż Łódzki Oddział 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pozytywnie rozstrzygnął 
postępowanie w trybie rokowań na kontraktowanie świadczeń medycznych  na: 
oddział pediatrii, oddział położniczo – ginekologiczno – noworodkowy, oddział 
gruźlicy i chorób płuc, oddział chirurgii ogólnej. Ponadto pozytywnie 
rozstrzygnął postępowania w trybie konkursu ofert na kontraktowanie 
świadczeń medycznych na: poradnie gruźlicy i chorób płuc, poradnie 
ortopedyczną, poradnie onkologiczną, poradnie okulistyczną dla dzieci oraz  
nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Od 1 września br. będzie realizowany 
kontrakt z NFZ.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższymi informacjami. 
 
Ad. 12 Pismo Zespołu ludowego „Pod Różą” o udzielenie wsparcia 
finansowego. 
W tym punkcie Pan Dyrektor Andrzej Latek przedstawił pismo w powyższej 
sprawie. Po zapoznaniu się z tematem, Zarząd Powiatu postanowił skierować 
pismo do Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej.  
 
Ad. 13 Wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej  o wyrażenie zgody na wycięcie drzew.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.  
 
Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa 
dotyczącej nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej , oznaczonej nr 
działki 3/48 o powierzchni 0,1440 ha , stanowiącej pas drogi powiatowej ul. 
Opoczyńska.  



Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia darowizny. Uchwała nr 
481/2018, która stanowi złącznik nr  3 do protokołu.  
 
Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok, oraz w 
sprawie zmiany planów 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 482/2018 w sprawie 
zmian w budżecie na 2018 rok i Nr 483/2018 w sprawie zmiany planów 
finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok. Przedmiotowe uchwały 
stanowią załącznik nr  4 i 5 do protokołu.  
 
Ad. 16 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 28.08.2018 r 
godzina 1400.  
 
Ad. 17 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta  
Rawski – Jacek Otulak 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:

