
P R O T O K Ó Ł NR 70/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 10 marca 2020 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 Rawskiego,   Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Łukasz Sawicki 
– Skarbnik Powiatu. Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury.   
Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Wyrażenie zgody na rozbiórkę żelbetowego płotu z prefabrykatów na 

stacji Rogów Towarowy Wąskotorowy. 
3. Opinia o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej – 

działka nr ew. 6 w obrębie 3 miasto Biała Rawska – Plac Kościelny. 
4. Wyniki postępowań do 30 tyś. Euro.  
5. Remont wiaduktu nad Centralną Magistralą Kolejową.  
6. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Białej Rawskiej o 

użyczenie gruntu pod przystanki oraz witacze.  
7. Wyrażenie zgody na  wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie i 

dostawę tablic rejestracyjnych. 
8. Uchwała Zarządu w sprawie zmiany budżetu, oraz  uchwała Zarządu w 

sprawie zmiany planów finansowych. 
9. Wyrażenie zgody na najem lokali użytkowych w budynku przy ul. 

Kościuszki 5 i garażu przy ul. Warszawskiej 14. 
10. Uchwała w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia 

konsultacji w zakresie budżetu obywatelskiego. 
11.  Informacja Starosty o możliwości budowy metodą modułową bloku 

operacyjnego w Szpitalu św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.  
12.  Sprawy różne. 
13. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Wyrażenie zgody na rozbiórkę żelbetowego płotu z prefabrykatów na stacji 
Rogów Towarowy Wąskotorowy. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozbiórkę żelbetowego płotu z prefabrykatów 
na stacji Rogów Towarowy Wąskotorowy. 
 
Ad. 3 Opinia o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej – 
działka nr ew. 6 w obrębie 3 miasto Biała Rawska – Plac Kościelny. 



W tym punkcie Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię w sprawie zaliczenia do 
kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej – działka nr ew. 6 w obrębie 3 miasto 
Biała Rawska – Plac Kościelny. 
 
Ad. 4 Wyniki postępowań do 30 tyś. Euro.  
na : 
 

a) dostawę grysów bazaltowych frakcji 2-5 i 5-8 (po 400 Mg), 
b) dostawę emulsji asfaltowej kationowej, do remontów cząstkowych 

nawierzchni dróg powiatowych ( do 90 Mg), 
c) profilowanie dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej, 
d) dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno (do 120 Mg). 
 

Zabierając głos w tym punkcie Pani Małgorzta Killman- Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury przedstawiła wyniki postępowań do 30 tyś. Euro na :  
 
a). dostawę grysów bazaltowych frakcji 2-5 i 5-8 (po 400 Mg). Wpłynęła 1 oferta 
cenowa P.P.H.U GESSEK Głuchów w cenie ofertowej brutto całości zamówienia 
92.000,00 zł.;  
 
b). dostawę emulsji asfaltowej kationowej, do remontów cząstkowych 
nawierzchni dróg powiatowych ( do 90 Mg). Wpłynęła 1 oferta cenowa Firmy 
BITUNOVA Sp. z o.o  Warszawa w cenie ofertowej brutto całości zamówienia 
137 821,50 zł.; 
 
c). profilowanie dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej (3x27,04 km.). 
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma TANSBET Regnów w cenie 
ofertowej 808,75 brutto/1km; 
 
d). dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno  (do 120 Mg). Wpłynęła 
1 oferta Firmy DROG – BUD Sp. z o o. Alwernia w cenie ofertowej brutto całości 
zamówienia 53 726,40 zł.;  
 
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki powyższych postępowań.  
 
Ad. 5 Remont wiaduktu nad Centralną Magistralą Kolejową.  
Zarząd Powiatu polecił przygotowanie procedury przetargowej na remont 
wiaduktu nad Centralną Magistralą Kolejową w Rylsku Dużym.  
 
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Białej Rawskiej o 
użyczenie gruntu pod przystanki oraz witacze.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek dotyczy to 
przystanków przy drodze powiatowej  nr 4126E Stara Wieś - Szczuki w 
miejscowości Gośliny i Konstantynów oraz przy drodze powiatowej  4127E w 
miejscowości Chodnów. Natomiast witacze na wjazdach do Białej Rawskiej         



nr  4104E od strony Babska, nr  4101E od strony Dańkowa, nr 4127E od Starej 
Wsi i nr  4122E od Sadkowic. 
 
Ad. 7 Wyrażenie zgody na wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie i 
dostawę tablic rejestracyjnych. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury przetargowej na 
wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych. 
 
Ad. 8 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany budżetu, oraz  uchwała Zarządu w 
sprawie zmiany planów finansowych. 
Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz w 
sprawie  zmiany planów finansowych. 
Przedmiotowe Uchwały Nr 169/2020,  Nr 170/2020 stanowią złączniki nr 2 i 3 
do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 9 Wyrażenie zgody na najem lokali użytkowych w budynku przy ul. 
Kościuszki 5 i garażu przy ul. Warszawskiej 14. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wnioski Pana Neka Noriego i Pan Łukasza 
Gaworskiego oraz Szymona Kocika na najem lokali użytkowych i zdecydował o 
wywieszeniu wykazu na okres 3 miesięcy  a następnie ogłoszenia przetargu.  
 
Ad. 10 Uchwała w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia 
konsultacji w zakresie budżetu obywatelskiego. 
Zarząd Powiatu podjął przedmiotowa uchwałę nr 168/2020 która to stanowi 
złącznik nr 4 do przedmiotowego protokołu.  
 
Ad. 11 Informacja Starosty o możliwości budowy metodą modułową bloku 
operacyjnego w Szpitalu św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.  
W tym punkcie Starosta Józef Matysiak poinformował o odbytym spotkaniu z  
udziałem Burmistrzów, Wójtów Powiatu Rawskiego, Dyrekcji Szpitala 
Rawskiego, ponadto w spotkaniu uczestniczył  Pan Marcin Kos – Specjalista w 
zakresie inwestycji szpitalnych.  Spotkanie dotyczyło możliwości samorządów w 
zakresie parcytypowania w kosztach budowy  inwestycji polegającej na budowie 
metodą modułową bloku operacyjnego w Szpitalu św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej. Nowy budynek powinien posiadać dwie kondygnacje o ogólnej 
powierzchni około 700 m² i wybudowany z zastosowaniem technologii 
modułowej. W budynku powinien mieścić się blok operacyjny z 3 salami 
operacyjnymi, 3- łóżkową salą  wybudzeń i tlenownia. Szacowany koszt 
inwestycji około 7.000.000,00 zł budowa i około 6.000.000,00 zł wyposażenie. 
W dalszej kolejności planowane jest przygotowanie programu funkcjonalno-
użytkowego planowanego do budowy obiektu oraz opracowanie na jego 
podstawie Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych(IOWISZ).  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożona informacją.  
 
Ad. 12 Sprawy różne. 



W spawach różnych ustalono termin kolejnego posiedzenia zarządu na dzień                    
17 marca br. godzina 1300.  
 
Ad. 13 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1530 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:

