
P R O T O K Ó Ł NR 67/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 25 lutego 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, Dorota Zdziechowska – Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Anna Ostalska -  
Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.    
Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu. 
3. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie rawskim w 2019 roku. 
4. Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr X/72/2019 Rady 

Powiatu Rawskiego z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia planu 
sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i sieci szkół specjalnych od 
dnia 1 września 2019 roku. 

5. Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/122/2016 z 
dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi 
jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, 
dla których organem prowadzącym jest powiat Rawski. 

6. Przedstawienie projektu porozumienia w sprawie realizacji opieki 
stomatologicznej nad uczniami szkół prowadzonych przez Powiat Rawski. 

7. Przedstawienie wniosku dyrektora ZPS w Rawie Mazowieckiej. 
8. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSP im. Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej o udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania  powiatu 
w zakresie realizacji i rozliczenia projektu „ Inwestycje w edukację szansą 
na zawodowy sukces”. 

9. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSP im. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej o wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i 
udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania powiatu w zakresie 
realizacji i rozliczenia zadania pt:”Włoska przygoda” w ramach programu 
POWER. 

10. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSP w Białej Rawskiej o udzielenie 
pełnomocnictwa do reprezentowania powiatu w zakresie realizacji i 
rozliczenia wniosku pt” Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” 
– wartość 1 650 506, 64, dofinansowania – 1 485 455,97 zł. 

11. Przedstawienie wniosku dyrektora SPZOZ o wyrażenie zgody na 
wydzierżawienie  w drodze przetargu czterech lokali użytkowych( 51, 66 
m²)- ul. Niepodległości 8. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom Szkół 
Powiatu Rawskiego. 

13. Tematy na sesję rady Powiatu Rawskiego.  



14. Informacja o realizacji współpracy powiatu rawskiego z organizacjami 
pozarządowymi. 

15. Unieważnienie postępowania przetargowego na wybór koordynatora 
projektu „Cuś dobrego”. 

16. Uchwała w sprawie zmiany planów finansowych. 
17. Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu, Uchwała 

Rady Powiatu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
18. Rozpatrzenie wniosku dzierżawcy „glinianek” o usunięcie powalonych 

drzew. 
19. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 

operatu szacunkowego ustalającego wysokość odszkodowania za przejętą 
z mocy prawa nieruchomość położonych w obrębie Chrząszczew, gm. 
Biała Rawska. 

20. Sprawy różne. 
21. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1215 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu. 
 
Ad. 2  Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie rawskim w 2019 roku. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął informację o sytuacji na rynku pracy w 
powiecie rawskim w 2019 roku, przedstawioną przez Panią Dorotę Zdziechowską 
- Z-ce Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.   
 
Ad. 4 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr X/72/2019 Rady 
Powiatu Rawskiego z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadpodstawowych i sieci szkół specjalnych od dnia 1 
września 2019 roku. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego.  
 
Ad. 5 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/122/2016 z 
dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek 
organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których 
organem prowadzącym jest powiat Rawski. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego.  
 
Ad. 6 Przedstawienie projektu porozumienia w sprawie realizacji opieki 
stomatologicznej nad uczniami szkół prowadzonych przez Powiat Rawski. 
Po zapoznaniu się  z treścią przedmiotowego porozumienia, Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na zawarcie porozumienia  z Przychodnią  NS ZOZ Super-Dent s.c 



z Łodzi w/w zakresie na czas nieokreślony z  zachowaniem 1-miesiecznego 
okresu wypowiedzenia.  
 
Ad. 7 Przedstawienie wniosku dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej o: 
 
a) wyrażenie zgody na wycięcie 8 drzew zagrażających dachowi szkoły.                    

Zarząd Powiatu wyraził zgodę .  

b) przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na remont wykładziny 

podłogowej w szkole. Zarząd Powiatu ustalił , iż powróci do rozpatrzenia tego 

punktu po uzyskaniu danych dotyczących wysokości subwencji oświatowej. 

 

c) o wyrażenie zgody na udział placówki w konkursie „Edukacja ekologiczna w 

szkołach i przedszkolach na rok 2020/2021”- organizowanym przez WFOŚiGW 

w Łodzi oraz zapewnienie udziału własnego w wysokości 3800 zł.(tj. 10%). 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział placówki w/w konkursie.  

 
Ad. 8 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  im. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej o udzielenie pełnomocnictwa do 
reprezentowania  powiatu w zakresie realizacji i rozliczenia projektu                                               
pn.  „ Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces”. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwałę udzielającą pełnomocnictwa Panu 
Andrzejowi Romańczukowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
im.  Reymonta w Rawie Mazowieckiej do reprezentowania  powiatu w zakresie 
realizacji i rozliczenia projektu pn.  „ Inwestycja w edukację szansą na zawodowy 
sukces”. ” Kwota dofinansowania ze śr. unijnych to 933 499 zł. Uchwała                               
nr 163/2020 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 9 Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSP im. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej o wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i 
udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania powiatu w zakresie realizacji i 
rozliczenia zadania pt:”Włoska przygoda” w ramach programu POWER. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosku oraz udzielił pełnomocnictwa 
Panu Andrzejowi Romańczukowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego w zakresie realizacji i rozliczenia w/w zadania. 

Ad. 10 Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSP w Białej Rawskiej o udzielenie 
pełnomocnictwa do reprezentowania powiatu w zakresie realizacji i rozliczenia 
wniosku pt” Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” – wartość 
1 650 506, 64, dofinansowania – 1 485 455,97 zł. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa Pani Jolancie Popłońskiej – Dyrektor Zespołu Szkół 



Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej. Przedmiotowa uchwała Nr 164/2020 
stanowi złącznik nr 3 do niniejszego protokołu.   
 
Ad. 11 Przedstawienie wniosku dyrektora SPZOZ o wyrażenie zgody na 
wydzierżawienie  w drodze przetargu czterech lokali użytkowych( 51, 66 m²)- ul. 
Niepodległości 8. 
Zarząd Powiatu powróci do rozpatrzenia tego punktu na jednym z kolejnych 
posiedzeń zarządu.  
 
Ad. 12 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom Szkół 
Powiatu Rawskiego.  
W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwały udzielające pełnomocnictwa Pani  
Dyrektor Jolancie Popłońskiej i Dyrektorowi Arkadiuszowi Woszczykowi  w 
zakresie realizacji Projektu Animator – moje boisko Orlik 2012.Przedmiotowe 
uchwały nr 165/2020 i 166/2020 stanowią złącznik nr 4 i 5 o niniejszego 
protokołu.  
 
Ad. 13 Tematy na sesję rady Powiatu Rawskiego w dniu 6.03.2020 r. 
a) Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr X/72/2019 Rady 

Powiatu Rawskiego z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych i sieci szkół specjalnych od dnia 1 

września 2019 roku; 

b) Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/122/2016 z dnia 
30 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek 
organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których 
organem prowadzącym jest powiat Rawski; 

c) Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie rawskim w 2019 roku; 

d) Informacja o realizacji współpracy powiatu rawskiego z organizacjami 
pozarządowymi; 

e) Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu; 

f) Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Ad. 14 Informacja o realizacji współpracy powiatu rawskiego z organizacjami 
pozarządowymi. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął informację o realizacji współpracy 
powiatu rawskiego z organizacjami pozarządowymi. 
Zabierając głos w tym punkcie Sekretarz Sławomir Stefaniak poinformował o 
możliwości zoorganizowania prelekcji przez Pana dr. Roberta Filipczaka nt. 
fikcja i fakty dotyczące smogu.  
 



Ad. 15 Unieważnienie postępowania przetargowego na wybór koordynatora 
projektu „Cuś dobrego”. 
 
Zamawiający- Powiat Rawski podjął decyzję o: 
 
I. Unieważnieniu postępowania z dnia 04/02/2020  na świadczenie usługi 
polegającej na zarządzaniu projektem pn.: „CUŚ DOBREGO!” w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 na 
podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp.  
Zgodnie z w/w przepisem  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty.  
Cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez Fundację Idee Społeczne Fidees 
Dziewuliny 59A 97-306 Grabica wynosi 296 000 zł netto (364 080,00  zł brutto). 
Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 272 657,07 zł netto  
(335 368,00 zł brutto).  
Mając na uwadze powyższe Zamawiający  ze względu na to, że cena 
najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, unieważnił postępowanie.  
 
II. Odrzuceniu oferty CKSP Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 11 lok. 49 00-052 
Warszawa na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp; 
 
III. Odrzuceniu oferty Entrast Sp. z o.o. ul. Dzielna 60 01-029 Warszawa na 
podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.  
Ponadto zdecydował o ponownym ogłoszeniu postępowania.  
 
Ad. 16 Uchwała w sprawie zmiany planów finansowych. 
Uchwała w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 
2020 rok. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu Rawskiego podjął uchwałę w przedmiotowej 
sprawie. Uchwała nr 162/2020 stanowi załącznik nr   6   do niniejszego protokołu.  

 
 
Ad. 17 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz w 
sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowane projekty uchwał Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 18 Rozpatrzenie wniosku dzierżawcy „glinianek” o usunięcie powalonych 
drzew. 
Zarząd powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.  
 
Ad. 19  W tym punkcie Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację 
(przedstawioną przez Pana Stefana Goryczkę – dyrektora Wydziału Geodezji, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami) o wynikach postępowania w sprawie 
zlecenia wykonania operatu szacunkowego ustalającego wysokość 



odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość położonych w obrębie 
Chrząszczew, gm. Biała Rawska. Operat wykona rzeczoznawca majątkowy Pan 
Wojciech Supera ze Skierniewic za kwotę 750 zł. brutto . 
 
Ad. 20 Sprawy różne. 
Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował, iż w dniu 
7 marca br. w hotelu Ossa odbędzie się koncert zespołu Rokiczanka z okazji Dnia 
Kobiet. W  sprawach różnych ustalono iż kolejne posiedzenie zarządu odbędzie 
się 10 marca br. o godzinie 1500 .  
 
Ad. 21 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1400 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   ............................................... 
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