
P R O T O K Ó Ł NR 76/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 5 maja 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:   Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Łukasz 
Sawicki – Skarbnik Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej, Małgorzata Leszczyńska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Anna Solecka, Anna Ostalska 
– Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przedstawienie informacji z wykonania planu finansowego i planu 

inwestycyjnego SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za rok 2019. 
3. Przedstawienie planu finansowego i planu inwestycyjnego SPZOZ w 

Rawie Mazowieckiej na rok 2020. 
4. Uchwała Zarządu w sprawie umorzenia należności pieniężnych za miesiąc 

marzec i kwiecień  2020 r. Pani A. Tkacz za wynajem kuchni i stołówki w 
ZSP w Białej Rawskiej. 

5. Uchwała Zarządu w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych za 
miesiąc styczeń i luty 2020 r. Pani A. Tkacz za wynajem kuchni i stołówki 
w ZSP w Białej Rawskiej. 

6. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz w sprawie zmiany 
planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok. 

7. Podjęcie  uchwały w sprawie  zrzeczenia  się przysługującego  
           prawa przejazdu i przechodu (służebność gruntowa)  przez Powiat Rawski 

jako właściciela działki poł. w obr. Janolin o  nr 28/3 [dz. wydzielona pod 
poszerzenie  drogi powiatowej] - przez działkę nr 222 poł. w obr. Linków, 
jako  służebności  zbędnej dla  korzystania z działki stanowiącej własność 
Powiatu ( nr 28/3). 

8. Zatwierdzenie zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych.  
9. Zatwierdzenie postepowania ofertowego na usługi ubezpieczeniowe. 
10.  Proponowany porządek Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  
11. Sprawy różne. 
12. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Przedstawienie informacji z wykonania planu finansowego i planu 
inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej za rok 2019. 



Zabierając głos w tym punkcie pani Małgorzata Leszczyńska – Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
przedstawiła informacje z wykonania planu finansowego i planu inwestycyjnego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
za rok 2019. 
Zarząd Powiatu powróci do dalszej analizy tego punktu na kolejnym posiedzeniu 
zarząd.  
 
Ad. 3 Przedstawienie planu finansowego i planu inwestycyjnego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na rok 2020 
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z przedłożoną informacją przez Panią Dyrektor 
Leszczyńską, uznał iż na kolejnym posiedzeniu powróci do dalszej analizy 
przedmiotowego punktu.  
 
Ad. 4 Uchwała Zarządu w sprawie umorzenia należności pieniężnych za miesiąc 
marzec i kwiecień  2020 r. od Pani Agnieszki Tkacz za wynajem kuchni i stołówki 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie umorzenia należności pieniężnych . 
Przedmiotowa uchwała Nr 199/2020 stanowi złącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 5 Uchwała Zarządu w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych za 
miesiąc styczeń i luty 2020 r. od Pani Agnieszki Tkacz za wynajem kuchni i 
stołówki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie rozłożenia na raty należności 
pieniężnych. Przedmiotowa uchwała Nr 200/2020 stanowi złącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 6 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz w sprawie zmiany 
planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 2022020 w sprawie zmiany w budżecie 
powiatu oraz uchwałę nr 203/2020 w sprawie zmiany planów finansowych 
budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok. Przedmiotowe uchwały stanową 
złącznik nr 4 i 5 do protokołu.  
 
Ad. 7 Podjęcie  uchwały w sprawie  zrzeczenia  się przysługującego prawa 
przejazdu i przechodu (służebność gruntowa)  przez Powiat Rawski jako 
właściciela działki położonej w obrębie  Janolin o  nr 28/3 [dz. wydzielona pod 
poszerzenie  drogi powiatowej] - przez działkę nr 222 poł. w obrębie Linków, 
jako  służebności  zbędnej dla  korzystania z działki stanowiącej własność 
Powiatu ( nr 28/3). 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyższej kwestii. Uchwała Nr 201/2020 
stanowi złącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
 

Ad. 8 Zatwierdzenie zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury przetargowej.  
 



Ad. 9 Zatwierdzenie postępowania ofertowego na usługi ubezpieczeniowe. 
Zabierając głos w tym punkcie Pan Sekretarz Sławomir Stefaniak poinformował i 
o  wyniku  zapytania ofertowego na „ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 
cywilnej Starostwa Powiatowego”. Najkorzystniejsza ofertę cenową złożyła  
Kancelaria Brokerska MODUS Sp. z o.o. Skierniewice za cenę 84.496 zł.   
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór najtańszej oferty.  
 
Ad. 10 Proponowany porządek najbliższej Sesji Rady Powiatu Rawskiego . 
 
W tym punkcie Sekretarz przedstawił proponowane tematy na najbliższą Sesje 
Rady Powiatu Rawskiego : 
 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2020; 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2020-2033; 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/72/2019 Rady Powiatu 

Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych od dnia 
1 września 2019 r.; 

4. Podjęcie uchwały w sprawie założenia szkoły ponadpodstawowej, dwuletniej 
Branżowej Szkoły II stopnia w Rawie Mazowieckiej z siedzibą przy ul. 
Zwolińskiego 46 oraz włączenia jej do Zespołu Szkół- Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej z 
siedzibą przy ul. Zwolińskiego 46; 

5. Podjęcie uchwały 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 r.; 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną 
wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego 
dodatkowe wyposażenie; 

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie 
Mazowieckiej za 2019 rok; 

8. Ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie 
rawskim za 2019 rok. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą informacją.  
 
Ad. 11 Sprawy różne. 
 
W sprawach różnych ustalono kolejny termin posiedzenia zarządu na dzień 
12.05.2020 roku godzina 1300. 
 



 
Ad. 12 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: 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:

