
P R O T O K Ó Ł NR  222/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 06 listopada 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, Małgorzata Killman - Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej, Małgorzata Leszczyńska – p.o. Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza wodociągowego w 

działce nr ew. 570 w obrębie Cielądz, stanowiącej pas drogi powiatowej nr 
4306E (Wiechnowice) -Cielądz - Lesiew do działki nr 1132 w obrębie 
Cielądz. 

4. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza wodociągowego w 
działkach  nr ew.: 290/19 i 491 w obrębie Ścieki, stanowiącej pas drogi 
powiatowej nr 1315E (Wysokienice) - Rawa Mazowiecka do działki nr 
822 w obrębie Ścieki. 

5. Wniosek mieszkańców ul. Księże Domki w Rawie Mazowieckiej o 
zainstalowanie progów zwalniających. 

6. Przedstawienie wniosków dyrektora SPZOZ w sprawie przesunięcia 
terminu spłaty pożyczek udzielonych przez Powiat Rawski. 

7. Przedstawienie wyników konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ w 
Rawie Mazowieckiej. 

8. Zatwierdzenie harmonogramu dyżurów aptek na okres listopad 2018 – 
styczeń 2019. 

9. Przekazanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu 
rawskiego w roku szkolnym 2017/2018. 

10. Przedstawienie informacji związanych z regulacją płac kadry kierowniczej 
placówek oświatowych prowadzonych przez powiat rawski. 

11. Informacja o wynikach przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy i przebudowy dróg dojazdowych na terenie 
objętym postępowaniem scaleniowym obiekt Ścieki, gm. Rawa 
Mazowiecka. 



12. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zamówienia na 
„dostarczenie bazy BDOT500 oraz powiatowej bazy GESUT dla 14 
obrębów gminy Rawa Mazowiecka”. 

13. Rozpatrzenie wniosku ITV Media Sp. z o. o.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie składu komisji konkursowej do oceny i 

wyboru oferty w konkursie na realizację zadania „Prowadzenie w Białej 
Rawskiej punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego w roku 2019 oraz realizację zadań z zakresu 
edukacji prawnej”. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018r. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2018r. 
18. Sprawy różne.     
19. 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 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza wodociągowego w 
działce nr ew. 570 w obrębie Cielądz, stanowiącej pas drogi powiatowej nr 
4306E (Wiechnowice) - Cielądz - Lesiew do działki nr 1132 w obrębie Cielądz. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na proponowaną lokalizację przyłącza 
wodociągowego.  
 
Ad. 4 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza wodociągowego w 
działkach  nr ew.: 290/19 i 491 w obrębie Ścieki, stanowiącej pas drogi 
powiatowej nr 1315E (Wysokienice) - Rawa Mazowiecka do działki nr 822 w 
obrębie Ścieki. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację projektowanego przyłącza 
wodociągowego.  
 
Ad. 5 Wniosek mieszkańców ul. Księże Domki w Rawie Mazowieckiej o 
zainstalowanie progów zwalniających. 
Po zapoznaniu się z tematem sprawy, Zarząd Powiatu negatywnie ustosunkował 
się do wniosku. 
 



Ad. 6 Przedstawienie wniosków dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej  w sprawie przesunięcia terminu 
spłaty pożyczek udzielonych przez Powiat Rawski. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowe wnioski, podejmując w tej 
kwestii stosowne uchwały nr : 517/2018, 518/2018, 519/2018, 520/2018, 
521/2018, 522/2018 które stanowią załączniki nr 2-7 do niniejszego protokołu.  
Ponadto zabierając głos w tym punkcie Pani p.o. Dyrektor Małgorzata 
Leszczyńska poinformowała o  bieżącej  sytuacji w szpitalu.  
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.  
 
Ad. 7 Przedstawienie wyników konkursu na stanowisko dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 
Zabierając głos w tym punkcie Dyrektor Andrzej Latek przedstawił informacje 
nt. wyników konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Na w/ w stanowisko 
zostały złożone dwie oferty: Pani Małgorzaty Leszczyńskiej i Pani Jolanty 
Jędrasik. Komisja konkursowa dokonała wyboru Pani Małgorzaty Leszczyńskiej 
na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór Pani Małgorzaty Leszczyńskiej na dyrektora 
SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. Ponadto podjął uchwałę Nr 523/2018 w 
sprawie zatrudnienia Dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, która to 
stanowi złącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 8 Zatwierdzenie harmonogramu dyżurów aptek na okres listopad 2018 – 
styczeń 2019. 
Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram pracy aptek na miesiące listopad i  
grudzień 2018 roku oraz styczeń 2019 roku.  Harmonogram stanowi złącznik nr 
9, 10  i 11 do niniejszego protokołu.  
 

Ad. 9 Przekazanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu 
rawskiego w roku szkolnym 2017/2018. 
W tym punkcie nastąpiło rozdanie materiałów, omówienie tego punktu nastąpi 
na  kolejnym posiedzeniu zarządu.  
 

Ad. 10 Przedstawienie informacji związanych z regulacją płac kadry 
kierowniczej placówek oświatowych prowadzonych przez powiat rawski. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym materiałem który będzie  
przedmiotem dalszych analiz.  
 
Ad. 11 Informacja o wynikach przetargu na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg dojazdowych na terenie 
objętym postępowaniem scaleniowym obiekt Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka. 



Pani Małgorzata Killman - Dyrektor Wydziału Infrastruktury poinformowała, iż 
na powyższe zadnie wpłynęły 2 oferty firmy: 

1.  TOMKOR Nadzory i Projektowanie Tomasz Korczak  za kwotę 
249000,00 zł. brutto; 

2.  NEOX sp. z o.o. za kwotę 132840,00 PLN. 
Ponadto poinformowała iż, Zamawiający na realizację w/w zadania, 
zabezpieczył w budżecie powiatu  środki finansowe w wysokości 232630,30 zł. 
Po zapoznaniu się z materiałem, Zarząd Powiatu odrzucił ofertę nr 2  firmy 
NEOX sp. z o.o., gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ., natomiast podjął 
decyzje o zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości 15 360,00zł i 
dokonał wyboru oferty nr 1 TOMKOR Nadzory i Projektowanie Tomasz 
Korczak  za kwotę 249000,00 zł. brutto za wykonanie usługi objętej 
zamówieniem. 

Ad. 12 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zamówienia w trybie 
zapytania o cenę na „dostarczenie bazy BDOT500 oraz powiatowej bazy 
GESUT dla 14 obrębów gminy Rawa Mazowiecka”. 
W tym punkcie Dyrektor Stefan Goryczka poinformował, iż na powyższe 
zadanie w wymaganym terminie, tj. dnia 06.11.2018 r. do godz. 1000 nie 
wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zarząd Powiatu unieważnił 
postępowanie. 
 
Ad. 13 Rozpatrzenie wniosku ITV Media Sp. z o. o.  
Zarząd Powiatu Rawskiego wyraził zgodę firmie ITV Media Sp. z o.o. z 
siedzibą w Łowiczu ul. Grunwaldzka 6, 99-400 Łowicz  na wykonanie założeń 
do projektu ADSS realizowanego w ramach projektu POPC…. POLSKA 
CYFROWA na działkach będących własnością Powiatu Rawskiego i 
położonych na obszarze powiatu rawskiego.  
 
Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie składu komisji konkursowej do oceny i 
wyboru oferty w konkursie na realizację zadania „Prowadzenie w Białej 
Rawskiej punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego w roku 2019 oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 514/2018, która stanowi złącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyższej kwestii. Uchwała Nr 513/2018 stanowi 
złącznik nr 13 do protokołu.  
 
Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. 
Zabierając głos w tym punkcie Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu przedstawił i 
omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Po zapoznaniu się 



z przedstawionym materiałem, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę                             
Nr 515/2018, która stanowi złącznik nr 14 do protokołu.  
 

Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2018 r. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2018 roku. Przedmiotowa Uchwała Nr 516/2018 stanowi 
złącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  
 

Ad. 18 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 14.11.2018 
r. godzina 1300.  
 
Ad. 19 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1630 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:

