
P R O T O K Ó Ł NR 27/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 21 maja 2019 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą 
obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w 
obradach brali udział: Ryszard Imioła – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Rawskiego, Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Andrzej Latek   - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Stefan 
Goryczka - Dyrektor  Wydziału Geodezji, Katastru i  Gospodarki 
Nieruchomościami, Małgorzata Leszczyńska–Dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.        

  Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef  Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu. 
3. Uchwała Rady w sprawie zmiany budżetu. 
4. Uchwała Rady w sprawie  zmiany WPF. 
5. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu i w sprawie zmiany planów 
finansowych. 
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu Rady Społecznej. 
7. Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie podmiotu , który dokona 
audytu w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
8. Informacja dyrektora SPZOZ o bieżącej sytuacji w szpitalu Św. Ducha. 
9. Wniosek OHP o zawarcie umowy użyczenia lokalu.  
10. Powołanie komisji konkursowej wyboru partnerów.  
11. Rozpatrzenie wniosku  o zgodę na przebudowę rowu w działce stanowiącej 
własność Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej oznacz. Nr 3/46 (obr. 5). 
12. Informacja o wysokości odszkodowania za nieruchomości stanowiące 
własność Powiatu (drogi), poł. w obr. Wołucza, zajęte pod drogę wojewódzką w 
związku  z realizacją inwestycji drogowej. 
13. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatu 
szacunkowego ustalającego  wartość służebności przesyłu na nieruchomości 
Skarbu Państwa, położonej w obrębie Babsk, gm. Biała Rawska.  
14. Sprawy różne.  
15.Zamknięcie posiedzenia. 
 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu i zaproszonych gości.  
 



Ad. 2 Do protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Protokoły zostały przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu 
również uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Uchwała Rady w sprawie zmiany budżetu. 
Zabierając głos w tym punkcie Skarbnik Powiatu – Łuksza Sawicki przedstawił 
projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmian w budżecie powiatu . 
 Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 4 Uchwała Rady w sprawie  zmiany WPF. 
Kontynuując Pan Łukasz Sawicki przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 5 Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu i w sprawie zmiany 
planów finansowych. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjął uchwałę                      
Nr 53/2019 w sprawie zmian w  budżecie powiatu na 2019 rok oraz uchwałę                   
Nr 54/2019 w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego 
na 2019 r. Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik nr 2 i 3  do protokołu.  
 
Ad. 6 Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu Rady Społecznej. 
Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
  
Ad. 7 Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie podmiotu, który 
dokona audytu w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
W nawiązaniu do tematu z poprzedniego zarządu do dalszego prowadzenia 
rozeznania rynku na wyłonienie podmiotu, który dokona audytu w SPZOZ w 
Rawie Mazowieckiej, Dyrektor Andrzej Latek przedstawił ofertę firmy Dmr z 
Konstantynowa Łódzkiego za  kwotę 43.050,00 zł brutto.  
Po zapoznaniu się z ofertą, Zarząd Powiatu zwrócił się do firmy  o uzupełnienie 
dokumentów o referencje przed ewentualnym dokonaniem wyboru.  
 
Ad. 8 Informacja dyrektora SPZOZ o bieżącej sytuacji w szpitalu Św. Ducha. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją  na 
temat sytuacji w Szpitalu św. Ducha w Rawie Mazowieckiej  przedstawioną 
przez  Panią Małgorzatę Leszczyńską – Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.   
Ponadto Zarząd ustalił, iż sukcesywnie będzie powracał do analizy  bieżącej 
sytuacji w szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 
 
Ad. 9 Wniosek OHP o zawarcie umowy użyczenia lokalu. 



Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.  
 
Ad. 10 Powołanie komisji konkursowej wyboru partnerów.  
W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania  komisji 
konkursowej do spraw wyborów partnerów krajowych na wspólne 
przygotowanie i realizacje projektu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotowa 
Uchwała Nr 55/2019 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 11 Rozpatrzenie wniosku  o zgodę na przebudowę rowu w działce 
stanowiącej własność Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej oznacz. Nr 3/46 
(obr. 5). 
Zabierając głos w tym punkcie Pan Dyrektor Stefan Goryczka przedstawił 
wniosek wraz z  koncepcją przebudowy rowu w działce stanowiącej własność 
Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej oznacz. Nr 3/46 (obr. 5). 
Po zapoznaniu się z tematem, Zarząd Powiatu uznał za zasadne odbycie w tej 
kwestii rozmowy z Dyrekcją firmy FAM S.A.  
 
Ad. 12 Informacja o wysokości odszkodowania za nieruchomości stanowiące 
własność Powiatu (drogi), poł. w obr. Wołucza, zajęte pod drogę wojewódzką w 
związku  z realizacją inwestycji drogowej. 
W kolejnym punkcie Dyrektor Wydziału Geodezji , Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami  przedstawił informacje o  wysokości odszkodowania za 
nieruchomości stanowiące własność Powiatu (drogi), położone w obrębie 
Wołucza, zajęte pod drogę wojewódzką w związku  z realizacją inwestycji 
drogowej tj. działka nr 350/5 kwota odszkodowania 40.157,00 zł oraz działka nr 
227/3 kwota odszkodowania 57.951,00 zł. (jest to wartość rynkowa gruntu oraz 
wartość naniesień budowlanych).  
Zarząd Powiatu przyjął przedłożoną informację.  
 
Ad. 13 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
operatu szacunkowego ustalającego  wartość służebności przesyłu na 
nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Babsk, gm. Biała Rawska.  
Kontynuując Pan Dyrektor Stefan Goryczka przedstawiając informację o 
wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatu szacunkowego 
ustalającego wartość służebności przesyłu na nieruchomości Skarbu Państwa, 
położonej w obrębie Babsk, gm. Biała Rawska. Operat szacunkowy ustalającego 
wynagrodzenie z tytułu obciążenia nieruchomości położonej w obrębie Babsk gm. 
Biała Rawska oznaczonej w ew. gruntów jako działki nr 373 i 545 służebności 
przesyłu na rzecz NEXERA Sp. z o.o. w Warszawie w związku z budową 
światłowodowego rurociągu kablowego, wykona Pana Barbara Bartosiewicz ze 
Skierniewic za kwotę 800 zł. brutto w terminie 2 tygodnie od podpisania  umowy.  
Zarząd przyjął informację o wynikach postępowania. 
 
Ad. 15 Sprawy różne.  



W sprawach różnych ustalono termin kolejne posiedzenie zarządu na dzień                     
28 maja br. na godzinę 1400.  
 
Ad. 8 Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia 
Starosta  Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1600 zamknięcia 
posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 
Sporządził: Kinga Kacprzak 

Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Jacek Otulak          Wicestarosta            ............................................. 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu   ............................................. 
 
Henryk Majewski                 Członek Zarządu            .............................................. 
 
Grzegorz Stefaniak    Członek Zarządu   ............................................... 

 

 

 


	Zarząd Powiatu:

