
P R O T O K Ó Ł NR 79/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 26 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, Urszula Przerwa – Kierownik  Oddziału Zdrowi i  Spraw Obywatelskich,   
Małgorzata Killman - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Leszek przybył – Dyrektor 
Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa, Grażyna Walewska – Inspektor 
w Oddziale Oświaty, Radosław Kaźmierczak – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń zarządu.  
3. Wniosek dyrektora ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej o wyrażenie 

zgody na złożenie wniosku do WFOŚiGW w Łodzi na konkurs „Nasze 
ekologiczne pracownie”. 

4. Umorzenie należności przypadającej SPZOZ od NZOZ ER – DENT. 
5. Przedstawienie wyniku szacowania wartości zamówienia – opracowanie 

programu funkcjonalno – użytkowego budowy nowego budynku 
szpitalnego o dwóch kondygnacjach z zagospodarowaniem terenu i 
innych niezbędnych dokumentów.  

6. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego w powiecie rawskim za 2019 rok.  

7. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej w pasie drogi 
powiatowej 4114E Gortatowice-Kuczyzna w m. Gortatowice (działka nr 
ew. 140 – obręb Gortatowice). 

8. Zmiana wysokości dopłaty w ramach Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności  publicznej oraz ogłoszenie 
nowego naboru wniosków.                                                                               

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. oraz w sprawie 
zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 r.  

10.  Zaopiniowanie zmiany w planie zagospodarowania na terenie Rawy 
Mazowieckiej.  

11. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zasad i 
trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu 
Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 2020; oraz  w sprawie 
zmiany Statutu Powiatu Rawskiego. 

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  Do protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu 
również uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Wniosek dyrektora ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej o wyrażenie zgody 
na złożenie wniosku do WFOŚiGW w Łodzi na konkurs „Nasze ekologiczne 
pracownie”. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej wyrażając 
zgodę na złożenie wniosku pn. „Nasze ekologiczne pracownie” do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi . 
 
Ad. 4 Umorzenie należności przypadającej SPZOZ od NZOZ ER – DENT. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie umorzenia należności pieniężnych o 
charakterze cywilnoprawnym przypadających Samodzielnemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej od dłużnika Edyty 
Juszczak – Przyborek Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ER -Dent”. 
Przedmiotowa uchwała Nr 210/2020 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad. 5 Przedstawienie wyniku szacowania wartości zamówienia – opracowanie 
programu funkcjonalno – użytkowego budowy nowego budynku szpitalnego o 
dwóch kondygnacjach z zagospodarowaniem terenu i innych niezbędnych 
dokumentów.  
Zabierając głos w tym punkcie Pani Kierownik Urszula Przerwa poinformowała 
iż  zostało przeprowadzone rozeznanie rynkowe na opracowanie programu 
funkcjonalno – użytkowego budowy nowego budynku szpitalnego o dwóch 
kondygnacjach z zagospodarowaniem terenu i innych niezbędnych dokumentów. 
Szacowany koszt  opracowania dokumentacji to kwota ok. 110.000 tyś zł. brutto.   
Po zapoznaniu się z przedmiotowa informacja, Zarząd powiatu postanowił 
zabezpieczyć środki finansowe w budżecie powiatu w wysokości  110.000 tyś zł. 
brutto na w/w zadanie.  
 
 
Ad. 6 Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego w powiecie rawskim za 2019 rok.  
W tym punkcie Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o stanie bezpieczeństwa 
na terenie Powiatu Rawskiego za 2019 rok. Informacja to również będzie 
stanowić punkt na najbliższej Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  
 
 
Ad. 7 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej w pasie drogi 
powiatowej 4114E Gortatowice-Kuczyzna w m. Gortatowice (działka nr ew. 140 
– obręb Gortatowice). 



Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację projektowanej linii kablowej w 
pasie drogi powiatowej 4114E Gortatowice-Kuczyzna w miejscowości 
Gortatowice.  
 
Ad. 8 Zmiana wysokości dopłaty w ramach Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności  publicznej oraz ogłoszenie nowego 
naboru wniosków.  
Zabierając głos w tym punkcie Pani Dyrektor Małgorzata Killman  
poinformowała iż zmieniła się stawka   z 1 zł. na 3 zł. wozokilometra   dopłat w 
ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności  
publicznej. 
Zarząd powiatu zapoznał się z przedłożoną informacją oraz zdecydował o 
złożeniu wniosku na 3 linie autobusowe.                                                                         
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. oraz w sprawie 
zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 r.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 208/2020 w sprawie zmiany w budżecie 
powiatu oraz uchwałę nr 209/2020 w sprawie zmiany planów finansowych 
budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok. Przedmiotowe uchwały stanową 
złącznik nr 3 i 4 do protokołu.  
Ponadto w tym punkcie Skarbnik Łukasz Sawicki przedstawił i omówił projekt 
Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  

 
 
Ad. 10 Zaopiniowanie zmiany w planie zagospodarowania na terenie Rawy 
Mazowieckiej.  
Zabierając głos w tym punkcie Pan Leszek Przybył – Dyrektor Wydziału 
Środowiska Architektury i Budownictwa przedstawił informacje o zmianach  w 
planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka 
obejmujących obręb nr 04 Rawy Mazowieckiej dotyczących terenów 
stanowiących własność Powiatu Rawskiego tj.: 
 

1. Teren położony przy ul. Targowej , sąsiadujący z terenem Szpitala Św. 
Ducha         w Rawie Mazowieckiej (dz. 307/23) oznaczony symbolem 
4.1.84.U  stanowiącym tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
lokali mieszkalnych o udziale powierzchni użytkowej do 45 %, teren 
wzdłuż ul. Targowej, pomiędzy ul. Targową             ( dz. 308/5 oraz 307/13) 
, a terenem szpitala oznaczony symbolem 4.1.85.U  -stanowiący również 
tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem realizacji lokali 
mieszkalnych o udziale powierzchni użytkowej do 45%. 
 

2. Teren położony przy ul. Targowej ( pomiędzy ul. Targową i drogą S 8, 
przylegający do rzeki Rylki oznaczony zgodnie z załącznikiem symbolami; 
- 4.4.14.P - stanowiącym tereny obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów, 



- 4.4.15.U – stanowiącym tereny zabudowy usługowej, 

- 4..4.46.U – stanowiącym tereny zabudowy usługowej, 

- 4.4.49.P – stanowiący tereny obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów 

Jako połączenie komunikacyjne tych terenów z ul. Targową przewidywana 
jest realizacja drogi dojazdowej ( ulicy) na terenach oznaczonych 
symbolem 4.4.47 KD-D. 

 

3. Teren położony wzdłuż drogi S , w sąsiedztwie terenów szkolnych  
CZEZiU (dz. nr. 548/2) oznaczony symbolem 4.5.44.MWu  stanowiącym 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, zaś teren 
szkolny CEZiU oznaczony symbolem 4.5.42.U stanowiącym tereny 
zabudowy usługowej ( budynki o funkcji oświaty, kultury z dopuszczeniem 
realizacji lokali mieszkalnych o udziale do 20 % powierzchni użytkowej 
budynku usługowego. 
 

4. Teren położony wzdłuż drogi S 8, ( dz. nr 310/2) w sąsiedztwie terenu 
szkoły  im. Wł. Reymonta oznaczony symbolem 4.4.30.MU stanowiącym 
tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowa mieszkaniowa i 
usługowa o wysokości   od 9 do 17 m.  

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedłożoną informację.  
 

Ad. 11 Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zasad i 
trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu 
Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 2020; oraz  w sprawie zmiany 
Statutu Powiatu Rawskiego. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął projekty Uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego zgodnie z powyższym. 
 
Ad. 12 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono kolejny termin posiedzenia zarządu na dzień 
02.06.2020 roku godzina 1400. 
 
Ad. 13 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1550 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:

