
P R O T O K Ó Ł NR 83/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 24 czerwca 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, Sławomir 
Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Małgorzata Killman - Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej,  Małgorzata 
Leszczyńska- Dyr. SPZOZ, Anna Solecka- SPZOZ Rawa Mazowiecka, Beata 
Kubczyk – Rusek – Księgowa SPZOZ Rawa Mazowiecka. 

  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Uzgodnienie lokalizacji projektowanych przyłączy światłowodowych w 

pasie DP 4105E Rossocha - Zuski  na terenie gminy Biała Rawska. 
3.  Wyniki postępowania do 30 tyś. EURO na dostawę kruszywa drogowego 

do bieżącego utrzymania dróg powiatowych.  
4. Informacja  Zarząd Województwa Łódzkiego o  przydzieleniu środków 

finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól.  
5. Przedstawienie Raportu o sytuacji ekonomiczno- finansowej SPZOZ w 

Rawie Mazowieckiej za 2019 rok – projekt Uchwały Rady Powiatu w 
sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej SPZOZ za 
2019 rok. 

6. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie pokrycia straty finansowej netto 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za 2019 rok. 

7.  Rozpatrzenie wniosku dyrektora SPZOZ o wyrażenie zgody na najem 
wolnych pomieszczeń w budynku przy ul. Niepodległości 8 w Rawie 
Mazowieckiej. 

8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie umorzenia czynszu najmu stołówki w 
ZSP w Białej Rawskiej. 

9. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora 
Powiatowej Biblioteki Publicznej. 

10. Omówienie spraw związanych z udostępnianiem boisk Orlik w czasie 
wakacji. 

11. Raport o stanie powiatu.  
12.  Sprawy różne. 
13.  Zamknięcie posiedzenia. 

 

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu. 
 



Ad. 2 Uzgodnienie lokalizacji projektowanych przyłączy światłowodowych w 
pasie DP 4105E Rossocha - Zuski  na terenie gminy Biała Rawska w 
następujących lokalizacjach: 

• dz. nr ew. 251/6 obręb Rosławowice; 
• dz. nr ew. 110/2, 90/1 obręb Wólka Lesiewska; 
• dz. nr ew. 162 obręb Teodozjów; 
• dz. nr ew. 86 obręb Jelitów; 
• dz. nr ew. 85/1 obręb Przewodowice 

Inwestycja obejmuje realizację przyłączy światłowodowych, które 
zaprojektowano jako napowietrzne, wsparte na istniejącej infrastrukturze PGE. 
Światłowód projektowany jest w ramach programu Polska Cyfrowa. Łączna 
długość urządzeń w pasie drogi powiatowej wynosi ok. 118 m.  Sposób 
wykonania – podwieszenie pod linie napowietrzne PGE z wykorzystaniem 
istniejących stanowisk słupowych PGE. 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił przedmiotową lokalizację.  

Ad. 3 Wyniki postępowania do 30 tyś. EURO na dostawę kruszywa drogowego 
do bieżącego utrzymania dróg powiatowych.  
W tym punkcie Pani Dyrektor Małgorzata Killman poinformowała iż w wyniku 
przeprowadzonego zapytania o cenę najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 
„JAWARO” Przedsiębiorstwo Transportowo – Usługowe  Gnieździska  w kwocie 
40.300 zł. brutto za dostawę objęta zamówieniem.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania.  
 
Ad. 4 Informacja  Zarządu Województwa Łódzkiego o  przydziale środków 
finansowych  na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól - Powiat rawski 
otrzymał 237.630,00 zł. na remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha-
Przewodowice – Rylsk Duży-Zuski - dr woj. Nr 707 na odcinku Annosław -  
Sławków. 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości  powyższą informację.  
 
Ad. 5 Przedstawienie Raportu o sytuacji ekonomiczno- finansowej SPZOZ w 
Rawie Mazowieckiej za 2019 rok – projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie 
dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej SPZOZ za 2019 rok. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i 
postanowił zająć się szczegółową analizą  tego  punktu  na kolejnym posiedzeniu 
zarządu. Ponadto polecił przygotować informacje nt. uzyskanych środków 
finansowych w formie darowizn jakie otrzymał szpital w związku z epidemią 
koronawirusa COVID – 19 oraz informacje nt. wynagrodzeń pracowników 
szpitala.  
 
Ad. 6 Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie pokrycia straty finansowej netto 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za 2019 rok. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Rawie Mazowieckiej za 2019 rok. 
 



 
Ad. 7 Rozpatrzenie wniosku dyrektora SPZOZ o wyrażenie zgody na najem 
wolnych pomieszczeń w budynku przy ul. Niepodległości 8 w Rawie 
Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na oddanie 
w najem wolnego pomieszczenia znajdującego się w budynku Przychodni 
Rejonowo – Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej. Przedmiotowa uchwała nr 
215/2020 stanowi złącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 8 Rozpatrzenie wniosku w sprawie umorzenia czynszu najmu stołówki w 
Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie umorzenia należności 
pieniężnych. Przedmiotowa uchwala nr 216/2020 stanowi złącznik nr 3 do 
protokołu.   

Ad. 9 Rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora 
Powiatowej Biblioteki Publicznej. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek.  
 
Ad. 10 Omówienie spraw związanych z udostępnianiem boisk Orlik w czasie 
wakacji. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie animatora na boisku przy  Liceum 
Ogólnokształcącym w czasie wakacji w wymiarze 1/2 etatu oraz wyraził zgodę 
na pobieranie opłat za wynajem boiska grupom zorganizowanym wg stawek 
ustalonych przez dyrektora szkoły jako podmiotu zarządzającego orlikiem. 
Ponadto w tym punkcie pozytywnie rozpatrzył wniosek Rawskiego Klubu 
Sportowego MAZOVIA na udostępnienie nieodpłatnie  boiska przy LO w Rawie 
Mazowieckiej do końca czerwca br. w związku z ogromną ulewą i 
rozmiękczonym boiskiem na zamku. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ad. 11 Raport o stanie powiatu.  
W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął raport o stanie powiatu.  
 
Ad. 12 Sprawy różne. 
W sprawach różnych polecono Wydziałowi Infrastruktury dokonać analizy 
kosztowej wykonania remontu drogi Wałowice – Wilkowice.  
Również w sprawach różnych ustalono kolejny termin posiedzenia zarządu na 
dzień 30.06.2020 roku godzina 1400. 
 
 
Ad. 13 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1430 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:

