
 
P R O T O K Ó Ł NR 95/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 
15 września 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, Tomasz Góraj- Sekretarz Powiatu, Łukasz Sawicki– Skarbnik Powiatu, 
Stefan Goryczka– Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami, Katarzyna Zagajewska– Zastępca Dyrektora Wydziału 
Infrastruktury, Halina Bartkowicz-Błażejewska– Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, Andrzej Latek– Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, 
Małgorzata Leszczyńska- Dyrektor SPZOZ oraz Anna Solecka, Mariusz 
Klincewicz, Piotr Stepaniec, Beata Kubczyk-Rusek- pracownicy SPZOZ. 

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

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń zarządu. 
3. Informacja dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej o realizacji 

programu naprawczego SPZOZ na lata 2019-2021. 
4. Informacja o sprawach bieżących związanych z planowaną budową 

nowego pawilonu szpitalnego- IOWISZ (instrument oceny wniosków 
inwestycyjnych w służbie zdrowia). 

5. Informacja SPZOZ o wykorzystaniu limitu kredytowego zaciągniętego  
w BFF. 

6. Przedstawienie wniosku klubu sportowego RKS Mazowia o spotkanie  
z Zarządem w sprawie udostepnienia boiska Orlik przy LO im. Marii Curie 
- Skłodowskiej. 

7. Informacja dot. możliwości przedłużenia realizacji projektu „Centrum 
Usług Społecznych dla Powiatu Rawskiego”. 

8. Zmiana w budżecie - wprowadzenie do  budżetu powiatu rawskiego kwoty 
dofinansowania  w związku z podpisaną umową z Wojewodą Łódzkim nr 
14/FA-2/2020 z dnia 19.08.2020 r.  o dopłatę w formie dofinansowania 
zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o 
charakterze użyteczności publicznej oraz W związku  
z podpisaniem Aneksu Nr 1 z dnia 28.08.2020r. do Umowy o dopłatę  
w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej  
Nr 17/FA/2020 z dnia 31.12.20219r.  kwotę dofinansowania  
oraz o przesunięcie środków w wysokości  8450 zł do Rozdziału 60004   § 
4300  Dziale 600 (udział własny). 



9. Prośba o wyrażenie zgody o postawienie przystanku „na żądanie”  
w Gortatowicach przy drodze powiatowej  4114E Gortatowice- Kuczyzna. 

10. Ustalenie wartości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia 
służebności przesyłu w związku z umieszczeniem linii energetycznej  
na dz. 48 obręb Annosław. 

11. Zatwierdzenie projektu uchwały o pozbawieniu drogi powiatowej Nr 4112 
Konopnica- Rawa Mazowiecka kategorii drogi powiatowej. 

12. Zatwierdzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia przystanków  komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski  
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

13. Informacja nt. planowanej zamiany nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Reymonta- działka nr 308/19 
obręb 4. 

14. Rozpatrzenie wniosku dot. wydzierżawienia na okres 29 lat, działek 
stanowiących własność Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej – dz. nr 3/44 
i 3/46 (obręb nr 5). 

15.  Informacja o wynikach postępowania na opracowania założeń projektu 
technicznego modernizacji geodezyjnej osnowy wysokościowej 3 klasy  
z terenu powiatu rawskiego w celu wdrożenia układu wysokościowego  
PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych. 
18. Zatwierdzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji przez Powiat 

Rawski. 
19. Zatwierdzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu roku 

bieżącego. 
20. Zatwierdzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2020-33.         
21. Sprawy różne. 
22. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1200 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz 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 Informacja dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej o realizacji programu 
naprawczego SPZOZ na lata 2019-2021. 
 
W tym punkcie Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej Pani Małgorzata 
Leszczyńska przedstawiła informację o realizacji programu naprawczego SPZOZ 
na lata 2019-2021 przyjętą przez Zarząd Powiatu, która stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu. 



 
Ad. 4 Informacja o sprawach bieżących związanych z planowaną budową nowego 
pawilonu szpitalnego- IOWISZ (instrument oceny wniosków inwestycyjnych w 
służbie zdrowia). 
 
Zarząd Powiatu przyjął informację o sprawach bieżących związanych  
z planowaną budową nowego pawilonu szpitalnego przedstawioną przez Pana 
Andrzeja Latka- Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Stanowi ona załącznik 
nr 3 do protokołu.  
 
Ad. 5 Informacja SPZOZ o wykorzystaniu limitu kredytowego zaciągniętego  
w BFF. 
 
W tym punkcie Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 
przedstawił informację SPZOZ o wykorzystaniu limitu kredytowego 
zaciągniętego w BFF: 
18.05.2020 r. – 300 000 zł ZUS; 
12.06.2020 r. – 300 000 zł ZUS; 
13.07.2020 r. – 350 000 zł ZUS i Urząd Skarbowy; 
18.08.2020 r. 350 000 zł ZUS i Urząd Skarbowy. 
 
Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację.  
 
Ad. 6 Przedstawienie wniosku klubu sportowego RKS Mazowia o spotkanie  
z Zarządem w sprawie udostępnienia boiska Orlik przy LO im. Marii 
Skłodowskiej-Curie. 
 
Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił wniosek 
klubu sportowego RKS Mazowia o spotkanie z Zarządem w sprawie 
udostępnienia boiska Orlik przy LO im. Marii Skłodowskiej-Curie. 
 
Zarząd Powiatu ustalił spotkanie w powyższej sprawie na 22.09.2020 r. na 
godzinę 14.00. 
 
Ad. 7 Informacja dotycząca możliwości przedłużenia realizacji projektu 
„Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Rawskiego”. 
 
Informację dotyczącą możliwości przedłużenia realizacji projektu „Centrum 
Usług Społecznych dla Powiatu Rawskiego” przedstawiła Pani Halina 
Bartkowicz-Błażejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
 
Zarząd Powiatu przyjął informację stanowiącą załącznik  nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 8 Zmiana w budżecie - wprowadzenie do  budżetu powiatu rawskiego kwoty 
dofinansowania  w związku z podpisaną umową z Wojewodą Łódzkim nr 14/FA-
2/2020 z dnia 19.08.2020 r.  o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych 



organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej oraz W związku z podpisaniem Aneksu Nr 1 z dnia 28.08.2020r. do 
Umowy o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w 
zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 
17/FA/2020 z dnia 31.12.2019r.  kwotę dofinansowania  
oraz o przesunięcie środków w wysokości  8450 zł do Rozdziału 60004    
§ 4300  Dziale 600 (udział własny). 
 
W tym punkcie Pani Katarzyna Zagajewska– Zastępca Dyrektora Wydziału 
Infrastruktury przedstawiła informację o konieczności wprowadzenia do  budżetu 
powiatu rawskiego kwoty dofinansowania  w związku z podpisaną umową z 
Wojewodą Łódzkim nr 14/FA-2/2020 z dnia 19.08.2020 r.  o dopłatę w formie 
dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz w związku  
z podpisaniem Aneksu Nr 1 z dnia 28.08.2020r. do Umowy o dopłatę w formie 
dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Nr 17/FA/2020 z dnia 
31.12.2019 r.  kwotę dofinansowania oraz o przesunięcie środków  
w wysokości  8450 zł do Rozdziału 60004   § 4300  Dziale 600 (udział własny). 
 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do budżetu, którego 
projekt będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu. 
 
Ad. 9 Prośba o wyrażenie zgody o postawienie przystanku „na żądanie”  
w Gortatowicach przy drodze powiatowej  4114E Gortatowice- Kuczyzna 
 
Pani Katarzyna Zagajewska– Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury 
przedstawiła pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sierzchowach zawierające 
prośbę o postawienie przystanku „na żądanie” w Gortatowicach przy drodze 
powiatowej  4114E Gortatowice- Kuczyzna. 
 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe. 
 
Ad. 10 Ustalenie wartości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia 
służebności przesyłu w związku z umieszczeniem linii energetycznej na dz. 48 
obręb Annosław.  
 
Zarząd Powiatu podjął decyzję o zleceniu wykonania operatu szacunkowego oraz 
obciążenie inwestora kosztami jego sporządzenia. 
 
Ad. 11 Zatwierdzenie projektu uchwały o pozbawieniu drogi powiatowej Nr 4112 
Konopnica- Rawa Mazowiecka kategorii drogi powiatowej. 
 
Zarząd Powiatu zatwierdził projekt uchwały o pozbawieniu drogi powiatowej Nr 
4112 Konopnica- Rawa Mazowiecka kategorii drogi powiatowej. 
 



Ad. 12 Zatwierdzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia przystanków  komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków  
i zasad korzystania z tych przystanków. 
 
Zarząd Powiatu zatwierdził projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia przystanków  komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków  
i zasad korzystania z tych przystanków. 
 
Ad. 13 Informacja nt. planowanej zamiany nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Reymonta- działka nr 308/19 obręb 
4. 
 
W tym punkcie Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru  
i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił informację dotyczącą planowanej 
zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu poł. w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Reymonta- działka nr 308/19 obręb 4 z przeznaczeniem na 
cele publiczne. 
 
Zarząd Powiatu przyjął niniejszą informację. 
 
Ad. 14 Rozpatrzenie wniosku dot. wydzierżawienia na okres 29 lat, działek 
stanowiących własność Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej – dz. nr 3/44 i 3/46 
(obręb nr 5). 
 
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił wniosek dotyczący wydzierżawienia na okres 29 
lat, działek stanowiących własność Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej – dz. nr 
3/44 i 3/46 (obręb nr 5) na potrzeby fotowoltaiki.  
 
Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył powyższy wniosek biorąc pod uwagę 
niemożność wykonania instalacji fotowoltaicznej na wymienionych wyżej 
działkach ze względu na zapisy miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  
 
Ad. 15 Informacja o wynikach postępowania na opracowania założeń projektu 
technicznego modernizacji geodezyjnej osnowy wysokościowej 3 klasy  
z terenu powiatu rawskiego w celu wdrożenia układu wysokościowego  
PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci. 
 
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił informację o wynikach postępowania na 
opracowania założeń projektu technicznego modernizacji geodezyjnej osnowy 
wysokościowej 3 klasy z terenu powiatu rawskiego w celu wdrożenia układu 
wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci.  



 
W wyniku postępowania ustalono, że przedmiot umowy wykona J.W.GEO Jakub 
Walczak Usługi Geodezyjne za kwotę 34 900 zł brutto. 
 
Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. 
 
W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 251/2020 w sprawie zmian w 
budżecie na 2020 rok stanowiącą załącznik  nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych. 
 
W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 252/2020 w sprawie zmiany 
planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok stanowiącą 
załącznik  nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 18 Zatwierdzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji przez Powiat 
Rawski. 
 
Zarząd Powiatu zatwierdził projekt uchwały w sprawie emisji obligacji przez 
Powiat Rawski. 
 
Ad. 19 Zatwierdzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu roku 
bieżącego. 
 
Zarząd Powiatu zatwierdził projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu roku 
bieżącego. 
 
Ad. 20 Zatwierdzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2020-33.         
 
Zarząd Powiatu zatwierdził projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2020-33.         
 
Ad. 21 Sprawy różne. 
 
W sprawach różnych Pan Grzegorz Stefaniak- Członek Zarządu Powiatu 
poinformował o pozyskaniu dofinansowania na organizację I Rawskiego Biegu 
Po Torach Ultra Trail. Ponadto zawnioskował o wsparcie finansowe 
przedsięwzięcia oraz możliwość wpisania wydarzenia do kalendarza imprez.  
 
Ustalono także termin kolejnego posiedzenia Zarządu na 22.09.2020 r. na godzinę 
14:30. 
 
 
Ad. 22 Zamknięcie posiedzenia. 



Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Wicestarosta Jacek Otulak  dokonał 
zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 14.30. 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

Sporządziła: Patrycja Wróblewska-Firek 
 

Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Jacek Otulak            Wicestarosta  ............................................. 
         
Jarosław Kobierski Członek Zarządu   ............................................. 
 
Henryk Majewski             Członek Zarządu             .............................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Grzegorz Stefaniak    Członek Zarządu   ............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Zarząd Powiatu:

