
       P R O T O K Ó Ł NR 75/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 28 kwietnia 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, Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej, Małgorzata Killman -   Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury, Stefan Goryczka - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami, Halina Bartkowicz-Błażejewska -Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej w pasie drogi 

powiatowej 4101E (Piekarowo)- Biała Rawska ( działka nr. ew. 155 
-obręb Rzeczków) 

3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej w pasie drogi 
powiatowej 4122E Biała Rawska – (Rossocha) (działka nr. ew. 127 
– obręb Małe Szwejki) 

4. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej w pasie drogi 
powiatowej 4127 Biała Rawska (Wilków ) ( działka nr. ew. 44 obręb 
Przyłuski oraz nr. ew. 371-obręb Nowy Chodnów 

5. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZPS o wyrażenie zgody na 
przedłużenie zawieszenia pracy MOS do dnia 24 maja 2020 r. 
Uchwała nr 195/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 
zawieszenia zajęć w MOS 

6. Dofinansowanie zakupu testów na koronowirusa dla SPZOZ w 
Rawie Mazowieckiej 

7. Informacja dotycząca udzielenia wsparcia finansowego na zakup 
sześciu kardiomonitorów dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2020 rok 
10. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia  
wykonania dokumentacji d/c prawnych niezbędnej do regulacji stanu 
prawnego nieruchomości Skarbu Państwa poł. W obrębie Wilkowice, 
oznaczonej w egib jako działka 105/4 



11. Przedstawienie sprawozdania z rocznej działalności dotyczącej 
realizacji zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2019 rok i 
wykaz potrzeb. 

12. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.  
13. Projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie określenia 

zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych 
otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 
2020 roku 

14. Projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wyrażenia 
zgody na wykorzystanie środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę 
zużytego wyposażenia Warsztatów Terapii zajęciowej lub jego 
dodatkowe wyposażenie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Pracy Komisji 
Przetargowej 

16. Sprawy różne. 
17. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał 
Starosta  Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej w pasie drogi 
powiatowej4101E (Piekarowo)- Biała Rawska ( działka nr. ew. 155 -obręb 
Rzeczków) 
 
Inwestycja ma na celu poprawę warunków napięciowych dla ogółu 
mieszkańców m. Rzeczków. Planowana długość  urządzeń w pasie drogi 
powiatowej to około 110,00m. Urządzenie zaplanowano umieścić 
metodą przecisku sterowanego z zastosowaniem rury osłonowej. 
Głębokość posadowienia urządzenia – 1,9 m. Ewentualne wykorzystanie 
pasa drogowego na umieszczenie urządzenia obcego: ( 110,0m x 0,16 
m ) x 195zł/m2/ rocznie = 3432,00 zł/rocznie. 

Zarząd wyraził zgodę 

 
Ad. 3 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej w pasie drogi 
powiatowej 4122E Biała Rawska – (Rossocha) (działka nr. ew. 127 – 
obręb Małe Szwejki) 
 



Inwestycja ma na celu poprawę warunków napięciowych dla ogółu 
mieszkańców m. Małe Szwejki 
Planowana długość urządzeń w pasie drogi powiatowej to około 84,00m. 
Urządzenie zaplanowano umieścić metodą przecisku sterowanego z 
zastosowaniem rury osłonowej.. Głębokość posadowienia urządzenia - 
1,9m. Ewentualne wykorzystanie pasa drogowego na umieszczenie 
urządzenia obcego: (8400m x 0,16m) x 195,00zł/m²/rocznie =  2620,80 
zł/rocznie 
Zarząd wyraził zgodę 
 
Ad. 4 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej w pasie drogi 
powiatowej 4127 Biała Rawska (Wilków ) ( działka nr. ew. 44 obręb 
Przyłuski oraz nr. Ew. 371-obręb Nowy Chodnów 
 
Inwestycja ma na celu zasilenie w energię elektryczną dz. nr. ew. 1/3 
obręb Nowy Chodnów.  
Planowana długość urządzeń w pasie drogi powiatowej to około 131,00m. 
Urządzenie zaplanowano umieścić metodą przecisku sterowanego z 
zastosowaniem rury osłonowej. Głębokość posadowienia urządzenia - 
1,9m. Ewentualne wykorzystanie pasa drogowego na umieszczenie 
urządzenia obcego: (131,00m x 0,11m) x 195,00zł/m²/rocznie =  2809,95 
zł/rocznie 
Zarząd wyraził zgodę 
 
 
Ad. 5 Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZPS o wyrażenie zgody na 
przedłużenie zawieszenia pracy MOS do dnia 24 maja 2020 r. 
Uchwała nr 195/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 
zawieszenia zajęć w MOS 
 
Dnia 24 kwietnia 2020 r. Pan Dyr. ZPS wystąpił  do Zarządu z wnioskiem 
o wyrażenie zgody na przedłużenie zawieszenia wykonywania zajęć 
opiekuńczo- wychowawczych oraz oddziaływania socjoterapeutycznego 
w grupach wychowawczych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w 
Rawie Mazowieckiej do dnia 24 maja 2020 r.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
przedłużenie zawieszenia zajęć w MOS w Rawie Mazowieckiej. 
Przedmiotowe Uchwały Nr 195/2020 stanowi złączniki nr 4 do 
niniejszego protokołu.  
 
 
 



Ad. 6 Dofinansowanie zakupu testów na koronowirusa dla SPZOZ w 
Rawie Mazowieckiej. 
 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z wnioskiem do Zarządu o 
wyrażenie zgody na sfinansowanie zakupu 200 testów do badania 
pacjentów przyjmowanych do szpitala na obecność koronawirusa. Koszt 
testów wynosiłby 8 tyś zł  
Zarząd wyraził zgodę 
 
 
Ad. 7 Informacja dotycząca udzielenia wsparcia finansowego na zakup 
sześciu kardiomonitorów dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
 
Pan Dyr. Andrzej Latek poinformował Zarząd o potrzebie wsparcia 
finansowego dla SPZOZ na zakup niezbędnego sprzętu sześciu 
kardiomonitorów. 
Zarząd przychylił się do wniosku przesuwając środki z Budżetu 
Obywatelskiego.  
 
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 
 
Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok. 
Przedmiotowa Uchwała Nr 193/2020 stanowi złącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu.  
 
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2020 rok 
 
Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie zmiany planów finansowych 
budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok 
Przedmiotowa Uchwała Nr 194/2020 stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.  
 
 
Ad. 10 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia 
wykonania dokumentacji d/c prawnych niezbędnej do regulacji stanu 
prawnego nieruchomości Skarbu Państwa poł. W obrębie Wilkowice, 
oznaczonej w egib jako działka 105/4 
 
Wysłano zapytania do trzech  wykonawców, wpłynęły oferty: 

1) 3.900,00 zł (brutto) – J.W.GEO J. Walczak 



2) 4.500,00 zł (brutto ) -  Skiergeo 
3) 5.500,00 zł (brutto) – Geodeta B.Liba 
 

Zarząd zapoznał się z przedłożoną informacją i wybrał oferenta z tańszą 
ceną. 
 
Ad. 11 Przedstawienie sprawozdania z rocznej działalności dotyczącej 
realizacji zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2019 rok i wykaz 
potrzeb.  
 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym sprawozdaniem, które to 
będzie  również stanowić punkt na najbliższej Sesji Rady Powiatu 
Rawskiego 
 
Ad 12 Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.  
 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną oceną zasobów pomocy 
społecznej za 2019r., która to będzie również stanowić punkt na 
najbliższej Sesji Rady Powiatu Rawskiego 
 
Ad 13 Projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie określenia 
zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2020 roku 
 
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w przedmiotowej kwestii. 

 
Ad 14 Projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wyrażenia 
zgody na wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia 
Warsztatu Terapii Zajęciowej lub jego dodatkowe wyposażenie.  
 
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały w przedmiotowej kwestii. 
 

Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Pracy Komisji 

Przetargowej 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian Regulaminu Pracy 

Komisji Przetargowej. Przedmiotowa Uchwała Nr 196/2020 stanowi 

złączniki nr 5 do niniejszego protokołu.  



 

Ad. 16 Sprawy różne 

W sprawach różnych zabierając głos Pan Henryk Majewski poruszył 

kwestie rozliczenia akcji zimowej, Biuletynu Kocham Rawę oraz dróg 

powiatowych. Ponadto ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 5 

maja br. na godzinę 1400 . 

 

Ad. 17 Zamknięcie posiedzenia. 

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: Paulina Bujak 

 

 Zarząd Powiatu: 

 

Józef Matysiak  Starosta Rawski  ............................................. 

 

Jacek Otulak Wicestarosta  ............................................. 

 

Jarosław Kobierski Członek Zarządu ............................................. 

 

Henryk Majewski    Członek Zarządu       ............................................        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Grzegorz Stefaniak Członek Zarządu .............................................. 


