
P R O T O K Ó Ł NR 99/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 13 października 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,, Tomasz Góraj - Sekretarz Powiatu, Łukasz Sawicki – Skarbnik 
Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor wydziału Polityki Społecznej, Katarzyna 
Zagajewska - Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Stefan Goryczka - 
Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu. 
3. Zatwierdzenie wyników postępowania na realizację zadania: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4123E Cielądz – Józefów na odcinku 
Sadowice – Celinów. 

4. Informacja o wynikach postępowania dot. zlecenia wykonania 
operatów szacunkowych d/c ustalenia odszkodowania za 
nieruchomości poł. w gm. Biała Rawska.  

5. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w 
ZSP im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej. 

6. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSP w Białej Rawskiej o udzielenie 
pełnomocnictwa do dokonywania zakupów oleju opałowego na 
potrzeby szkoły. 

7. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSP im. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej o udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania 
Powiatu Rawskiego w relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu 
Edukacji – akredytacja w programie Erasmus  na lata 2021-2027. 

8. Przedstawienie pisma kierowników aptek z Rawy Mazowieckiej w 
sprawie dyżurów w roku 2021. 

9. Informacja nt. funkcjonowania placówki ZPS w Rawie Mazowieckiej.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. ora z w 

sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu rawskiego. 
11. Wyrażenie zgody na wszczęcie procedury przetargowej na dostawę 

gazu ziemnego do budynków Starostwa. 
12. Wyrażenie zgody na wszczęcie procedury przetargowej na dostawę 

materiałów biurowych, tonerów i tuszy. 
13. Pismo odnośnie wynajmu lokalu w budynku w Białej Rawskiej przy                      

ul. Kolejowej. 



14. Sprawy różne. 
15. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał 
Wicestarosta - Jacek Otulak  witając zaproszonych gości oraz członków 
Zarządu. 
 
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu. 
Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu 
również uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Zatwierdzenie wyników postępowania na realizację zadania: 
Przebudowa drogi powiatowej nr 4123E Cielądz – Józefów na odcinku 
Sadowice – Celinów. 
Zabierając głos w tym punkcie Pani  Katarzyna Zagajewska - Z-ca Dyrektora 
Wydziału Infrastruktury poinformowała, iż na w/w zdanie wpłynęły 4 oferty. 
Kwota jaka został zabezpieczona w budżecie powiatu to 450.000,00 zł. brutto. 
W związku  z tym iż najtańsza oferta cenowa została złożona na kwotę 
468.708,40 zł brutto i  przewyższa środki zaplanowane w budżecie powiatu 
na ten cel, Zarząd Powiatu podjął decyzje o przesunięciu i zwiększeniu 
środków finansowych w wysokości 18.710, 00 zł. brutto oraz  zatwierdził 
wybór  oferty Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych z Piotrkowa 
Trybunalskiego w cenie ofertowej brutto 468.708,40 zł. do realizacji 
przedmiotowego zadania.  
Ponadto Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcie i zwiększenie 
środków finansowych w wysokości 5000 zł. na realizacje zadnia pn. „Budowa 
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1333E (Chojnata)- Grzymkowice w m. 
Grzymkowice (które zostało przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego).  
 

Ad. 4 Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął informację (przedstawioną przez 
Pana Dyrektora  Goryczkę o wynikach postępowania dot. zlecenia wykonania 
operatów szacunkowych d/c ustalenia odszkodowania za nieruchomości poł. 
w gm. Biała Rawska, które decyzją  Starosty Rawskiego  z dnia 10 sierpnia 
2020r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
rozbudowie  odcina drogi gminnej nr 113009E Grzymkowice – Pachy- 
Galinki,  z mocy prawa stały się własnością Gminy Biała Rawska.  

 
Najtańszą ofertę złożył Pan Wojciech Supera ze Skierniewic  w kwocie                                      
5000 zł. brutto za wykonanie usługi.  
 



Ad. 5 Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w 
ZSP im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na zwieszenie zajęć w Zespole  Szkół Ponadpodstawowych im. Wł. Reymonta 
w Rawie Mazowieckiej – kl. IIIB Liceum Ogólnokształcącego od dnia   
12.10.br do dnia 19.10.20 r. Przedmiotowa uchwała Nr 265/2020 stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSP w Białej Rawskiej o udzielenie 
pełnomocnictwa do dokonywania zakupów oleju opałowego na potrzeby 
szkoły. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek udzielając 
pełnomocnictwa Pani Dyrektor Jolancie Popłońskiej w/w zakresie.  
 
 
Ad. 7 Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSP im. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej o udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego w relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – akredytacja 
w programie „Erasmus”  na lata 2021-2027. 
W tym punkcie również Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 
przedmiotowy wniosek udzielając pełnomocnictwa Panu Andrzejowi 
Romańczukowi do reprezentowania Powiatu Rawskiego w relacjach z 
Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – akredytacja w programie 
„Erasmus”  na lata 2021-2027. 
 
Ad. 8 Przedstawienie pisma kierowników aptek z Rawy Mazowieckiej w 
sprawie dyżurów w roku 2021. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym pismem i zdecydował o 
zorganizowaniu  spotkania z farmaceutami. 
 
Ad. 9 Informacja nt. funkcjonowania placówki ZPS w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu zapoznała się z informacją na temat funkcjonowania Zespołu 
Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej w związku z epidemią Covid-
19. 
 
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. ora z w 
sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu rawskiego. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 263/2020 w sprawie zmiany w budżecie 
powiatu oraz uchwałę nr 264/2020 w sprawie zmiany planów finansowych 
budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok. Przedmiotowe uchwały stanową 
złącznik nr 3 i 4 do protokołu.  
 
Ad. 11 Wyrażenie zgody na wszczęcie procedury przetargowej na dostawę 
gazu ziemnego do budynków Starostwa. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę.  



 
Ad. 12 Wyrażenie zgody na wszczęcie procedury przetargowej na dostawę 
materiałów biurowych, tonerów i tuszy. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę.  
 
Ad. 13 Pismo Pani Krystyny Pakuła odnośnie wynajmu lokalu w budynku w 
Białej Rawskiej przy ul. Kolejowej. 
Zarząd Powiatu  nie wyraził zgody na zawarcie umowy najmu z uwagi na zły 
stan techniczny przedmiotowego lokalu. 
Również w tym punkcie Zarząd  podjął decyzję o zleceniu usługi dekarskiej 
w celu naprawy przeciekającego porycia dachowego w budynku przy ul. 
Kościuszki w Rawie Mazowieckiej.  

 
Ad. 14 Sprawy różne. 
Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował, iż 
podmiot leczniczy (szpital) uzyskał pozytywną opinię z Łódzkiego  Oddziału 
Narodowego Funduszu Zdrowia o celowości inwestycji programu „IOWISZ” 
polegającej na rozbudowie istniejącego kompleksu szpitala o nowy budynek 
dwukondygnacyjny z przeznaczeniem na Blok Operacyjny i OIT wraz z 
zakupem niezbędnego wyposażenia.  
Ponadto w sprawach różnych ustalono kolejny termin posiedzenia zarządu na 
dzień 20.10.2020 roku godzina 1400.  
 
Ad. 15 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia 
Starosta  Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1530 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:

