
        P R O T O K Ó Ł NR 77/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 12 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: 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, Małgorzata Leszczyńska- Dyr. 
SPZOZ, Anna Solecka- SPZOZ Rawa Mazowiecka, Marcin Kos, Elżbieta 
Jasnowska -Dyr. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowiecka. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Sprawozdanie SPZOZ z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego za 

2019 rok. 
3. Przyjęcie planu finansowego  i inwestycyjnego SPZOZ na 2020 rok. 
4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego SPZOZ 
5. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody SPZOZ na najem 

pomieszczeń w budynku Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej w Rawie 
Mazowieckiej.  

6. Koncepcja rozwoju SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego przez Dyrektora Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej 
8. Omówienie i podpisanie umowy na zakup komputerów do szkól w ramach 

przyznanego grantu 
9. Przedstawienie informacji od Dyrektorów szkół dotyczących odroczenia 

ZUS-ów.  
10. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej w pasie drogi 

powiatowej 4153E Soszyce – (Podkonice) w m. Boguszyce ( działka nr. ew. 
68 – obręb Boguszyce) 

11. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej w pasie drogi 
powiatowej 4124E  ( Godzimierz ) – Turobowice w m. Studzianki ( działka 
nr. ew. 286 Studzianki. 

12. Odmowa uzgodnienia lokalizacji przyłącza kablowego nn w drodze 4110E 
Rawa Mazowiecka- Dziurdzioły w dz. Nr. Ew. 809 obręb Boguszyce ze 



względu na bezpośrednią bliskość projektowanej trasy krawędzią jezdni. Po 
odmowie w tej sprawie projektant przeprojektuje trasę tej linii 

13.  Opinia w zakresie geometrii oraz konstrukcji drogi powiatowej nr 4104E w 
mieście Biała Rawska w związku z realizacją inwestycji pn. Rewitalizacja 
centrum miasta Biała Rawska. 

14. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020r. 
15. Uchwała w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2020 rok. 
16. Sprawy rożne 
17. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu. 
 
Ad.2 Sprawozdanie SPZOZ z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego za 
2019 rok 
 
Zarząd Powiatu zapoznał się i zatwierdził  przedstawione sprawozdanie SPZOZ 
z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego za 2019 rok, które to będzie  
również stanowić punkt na najbliższej Sesji Rady Powiatu Rawskiego 
 
Ad. 3 Przyjęcie planu finansowego  i inwestycyjnego SPZOZ na 2020 rok. 
 
Zarząd Powiatu zapoznał się i przyjął plan finansowy i inwestycyjny SPZOZ na 
2020 rok który to będzie  również stanowić punkt na najbliższej Sesji Rady 
Powiatu Rawskiego 
 
Ad. 4 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego SPZOZ 
 
Zarząd Powiatu zapoznał się i zatwierdził  projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ, które to będzie  również 
stanowić punkt na najbliższej Sesji Rady Powiatu Rawskiego 
 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody SPZOZ na najem 
pomieszczeń w budynku Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej w Rawie 
Mazowieckiej.  
 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na oddanie  
w najem wolnych pomieszczeń znajdujących się w budynku Przychodni 



Rejonowo- Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej podejmując stosowną 
Uchwałę nr 204/2020 stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Ad 6 Koncepcja rozwoju SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 
 
Inwestycja ma na celu rozbudowę istniejącego kompleksu szpitala o nowy 
budynek dwukondygnacyjny (niepodpiwniczony) każda kondygnacja ok 350 m2 

o łącznej rozbudowie 700 m2  powierzchni użytkowej. W ramach inwestycji 
wybudowany zostanie nowy budynek dwukondygnacyjny w którym, 
zlokalizowane zostaną: nowy blok operacyjny wraz z pomieszczeniami 
towarzyszącymi – budowa trzech sal operacyjnych, oddział anestazjologii i 
intensywnej terapii, łącznik ze starym budynkiem , winda, łącznik do budynku 
interny.  
Zarząd zapoznał się z koncepcją rozbudowy SPZOZ  i wyraził pozytywną opinię 
 
Ad. 7 Przedstawienie sprawozdania finansowego przez Dyrektora Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej 
 
Zarząd Powiatu zapoznał się z  przedstawionym sprawozdaniem, które to będzie 
również stanowić punkt na najbliższej Sesji Rady Powiatu.  
 
Ad. 8 Omówienie i podpisanie umowy na zakup komputerów do szkól w ramach 
przyznanego grantu. 
 
Powiat rawski otrzymał grant w ramach projektu Zdalna Szkoła-Wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, na sprzęt 
komputerowy niezbędny do nauki zdalnej na  zakup 25 komputerów przenośnych 
wraz z oprogramowaniem w wysokości 97 500 zł. Wygrała firma AKTIN 
Sp.z.o.o z Sosnowca, która dała najtańszą ofertę na kwotę 78 627,75 zł. 
Zarząd zatwierdził najkorzystniejszą ofertę i wyraził zgodę na podpisanie umowy. 
 
Ad. 9 Przedstawienie informacji od Dyrektorów szkół dotyczących odroczenia 
ZUS-ów. 
 
Przedstawienie wniosków dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat  
o wyrażenie zgody na wystąpienie do ZUS o przesunięcie terminów płatności 
składek. 
W tym punkcie Zarząd pozytywnie zaopiniował wnioski dyrektorów szkół  
o przesunięcie terminów płatności składek do ZUS o 6 miesięcy. 
 
 



Ad. 10 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej w pasie drogi 
powiatowej 4153E Soszyce – (Podkonice) w m. Boguszyce ( działka nr. ew. 68  
- obręb Boguszyce) 
 
Inwestycja ma na celu zaopatrzenie w energie elektryczną działki nr. ew 85 obręb 
Boguszyce.Planowana długość urządzeń w pasie drogi powiatowej to około 
300,00 m. Urządzenie zaplanowano umieścić metodą wąskoprzestrzennego 
rozkopu otwartego. Głębokość posadowienia urządzenia – 1,9 m.  
Zarząd wyraził zgodę 

Ad. 11 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej w pasie drogi 
powiatowej 4124E  ( Godzimierz ) – Turobowice w m. Studzianki ( działka nr. 
ew. 286 Studzianki. 
 
Inwestycja ma na celu zaopatrzenie w energie elektryczną działki nr.  ew 293 
obręb Studzianki .Planowana długość urządzeń w pasie drogi powiatowej to około 
45,00 m. Urządzenie zaplanowano umieścić metodą przecisku sterowanego  
z zastosowaniem rury osłonowej. Głębokość posadowienia urządzenia – 1,9 m. 
Zarząd wyraził zgodę 

Ad.12 Porozumienie w sprawie ustalenia zasad przygotowania, realizacji  
i finansowania dokumentacji wydzielającej pas drogowy i umożliwiającej 
wygaszenie trwałego zarządu GDDiA z uwzględnieniem granic pasa drogowego 
drogi S8 i powiatowej nr 4112 E w miejscowości Konopnica.  
 
Pani Dyrektor Małgorzata Killman przedstawiła projekt porozumienia między 
GDDiA dot. ustalenia zasad przygotowania, realizacji i finansowania 
dokumentacji wydzielającej pas drogowy i umożliwiającej wygaszenie trwałego 
zarządu GDDiA z uwzględnieniem granic pasa drogowego drogi S8 i powiatowej 
nr 4112E w miejscowości Konopnica. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożonym projektem porozumienia  
i zatwierdził jego treść. 
 
Ad. 13 Odmowa uzgodnienia lokalizacji przyłącza kablowego nn w drodze 4110E 
Rawa Mazowiecka- Dziurdzioły w dz. Nr. Ew. 809 obręb Boguszyce ze względu 
na bezpośrednią bliskość projektowanej trasy krawędzią jezdni. Po odmowie  
w tej sprawie projektant przeprojektuje trasę tej linii.   
 
Zarząd przychylił się do wniosku odmowy uzgodnienia lokalizacji przyłącza 
kablowego. 
 



Ad. 14 Opinia w zakresie geometrii oraz konstrukcji drogi powiatowej nr 4104E 
w mieście Biała Rawska w związku z realizacją inwestycji pn. Rewitalizacja 
centrum miasta Biała Rawska. 
 

Pani Dyrektor Małgorzata Killman przedstawiła wniosek Burmistrza Białej 
Rawskiej o uzgodnienie zmiany geometrii oraz konstrukcji drogi Powiatowej nr 
4104 E w mieście Biała Rawska w związku z realizacją inwestycji pod nazwą 
Rewitalizacja Centrum Białej Rawskiej. W sprawie zabrał głos Wicestarosta 
Jacek Otulak informując, iż odbyły się spotkania w sprawie zmian z Burmistrzem 
Białej Rawskiej oraz z projektantem. Zaproponowano na tym spotkaniu że 
najlepszym rozwiązaniem byłaby budowa ronda. Burmistrz poinformował że nie 
ma takiej możliwości, ponieważ negatywną opinie na takie rozwiązanie wydał 
Konserwator Zabytków. Z uwagi na powyższe został wypracowany kompromis 
w którym złagodzono łuk drogi z kierunku Grójca w stronę Babska oraz obniżono 
wybrukowanie pobocza po prawej stronie jadąc z kierunku Babsk w stronę Rawy 
Mazowieckiej co pozwoli większym samochodom na lepszy skręt. Głos zabrał 
członek Zarządu Henryk Majewski i poinformował że powinniśmy uzgodnić 
wniosek ale uwzględniający budowę ronda. W związku z powyższy Starosta Józef 
Matysiak zaproponował uzgodnieniu wniosku z uwagą że najlepszym 
rozwiązaniem zmiana geometrii drogi Powiatowej nr 4104 E byłaby budową 
ronda. 

Ad. 15 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020r 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 202/2020 w sprawie zmian w budżecie na 
2020 rok.  

 
 

Ad. 16. Uchwała w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2020 rok. 

 
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 203/2020 w sprawie zmiany planów 
finansowych budżetu  Powiatu Rawskiego na 2020 r.  
 
 
Ad.17 Sprawy Różne 
 
W sprawach różnych ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 19  maja 
br. na godzinę 1400 
 
Ad. 18 Zamknięcie posiedzenia  
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1500 zamknięcia posiedzenia  



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   .............................................. 


