
                                                                                                                                                                                                  
P R O T O K Ó Ł NR 104/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 
w dniu 13 listopada 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, Katarzyna  
Zagajewska – Z-ca Kierownika Wydziału infrastruktury, Stefan Goryczka – 
Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Andrzej 
Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Udzielnie upoważnienia Panu Ryszardowi Studzińskiemu – p.o. 

Kierownika Obwodu Drogowo- Mostowego w Wydziale Infrastruktury 
do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie 
zarządzania drogami powiatowymi.  

3. Uzgodnienie lokalizacji doziemnej linii światłowodowej w m. Rzeczków 
w pasie DP 4101E.  

4. Podjęcie Uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości poł. w Rawie Mazowieckiej, stanowiących własność oraz 
będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu,  na rzecz  każdoczesnego 
właściciela dz. nr: 3/16, 3/22, 3/23, 3/25, tj. aktualnie firmy VEROGRAD 
JUICE Sp. z o.o. ograniczonym prawem rzeczowym (służebnością 
gruntową).   

5. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany Uchwały Nr 140/2019 Zarządu 
Powiatu Rawskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. roku w sprawie udzielenia 
pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej. 

6. Wyrażenie zgody na zabezpieczenie w budżecie Powiatu w roku 2020 
środków finansowych w wysokości 250.000,00 zł na pokrycie ujemnego 
wyniku finansowego SPZOZ za 2019 rok. 

7. Podjęcie decyzji w sprawie dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Rawskiego na 2021 rok. 

8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji  zadań oświatowych za rok szkolny 
 2019/2020. 

9.  Pismo SPZOZ  z dnia 05.11.2020 roku informujące, że w dniu 
10.11.2020 roku wystąpi z dyspozycją do BFF Polska S.A. o 
uruchomienie kolejnej transzy w wysokości 350.000,00 zł na zapłatę 
bieżącej składki ZUS, kolejnej raty  ZUS i raty do Urzędu Skarbowego. 



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

11. Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Rawskiego na 2021 rok oraz 
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2035. 

12. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 dokonał Starosta - 
Józef Matysiak  witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Udzielnie upoważnienia Panu Ryszardowi Studzińskiemu – p.o. 
Kierownika Obwodu Drogowo- Mostowego w Wydziale Infrastruktury do 
załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie 
zarządzania drogami powiatowymi. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Panu 
Ryszardowi Studzińskiemu do załatwiania spraw i wydawania decyzji 
administracyjnych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi. 
Przedmiotowa uchwała nr 274/2020 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad. 3 Uzgodnienie lokalizacji doziemnej linii światłowodowej w m. Rzeczków 
w pasie DP 4101E.  
Uzgodnienie lokalizacji doziemnej linii światłowodowej w następujących 
lokalizacjach: 

• Dz. Nr ew. 155 obręb Rzeczków (DP 4101E Piekarowo – Biała Rawska) 

Inwestycja jest kolejnym etapem programu POLSKA CYFROWA, mającym na 
celu doprowadzenie szerokopasmowego internetu do mieszkańców 
miejscowości Rzeczków, Dańków oraz Zakrzew. 

Światłowód zostanie umieszczony rozkopem otwartym w maksymalnym 
zbliżeniu do granicy pasa drogowego. Łączna długość kabla światłowodowego 
w pasie wymienionych dróg powiatowych wynosi 1100,00 m. 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił przedmiotową lokalizację  projektowanej 
linii światłowodowej.   
 
 
Ad. 4 Podjęcie Uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości poł. w Rawie Mazowieckiej, stanowiących własność oraz 
będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu,  na rzecz  każdoczesnego 
właściciela dz. nr: 3/16, 3/22, 3/23, 3/25, tj. aktualnie firmy VEROGRAD 
JUICE Sp. z o.o. ograniczonym prawem rzeczowym (służebnością gruntową).   



Zarząd Powiatu podjął uchwałę w spawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym.  Uchwała nr 275/2020 
stanowi złącznik nr  3 do protokołu.  
 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany Uchwały Nr 140/2019 Zarządu 
Powiatu Rawskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. roku w sprawie udzielenia 
pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 
W grudniu 2019 roku została podjęta uchwała  i podpisana umowa w sprawie 
udzielenia pożyczki SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w wysokości 230.000,00 
zł. Termin spłaty mija 30.11.2020 roku.  Ponieważ SPZOZ  ma trudną sytuację 
finansową i nie jest w stanie spłacić pożyczki w wymaganym terminie w 
związku z czym wystąpił z pismem do Zarządu o przesunięcie terminu spłaty do 
31.01.2022 roku.   

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 273/2020 która stanowi złącznik nr 4 do 
protokołu.  

 
Ad. 6 Wyrażenie zgody na zabezpieczenie w budżecie Powiatu w roku 2020 
środków finansowych w wysokości 250.000,00 zł na pokrycie ujemnego wyniku 
finansowego SPZOZ za 2019 rok. 
Dyrektor SPZOZ wystąpiła z pismem informującym o trudnej sytuacji 
finansowej, która spowodowała zatory płatnicze wobec kontrahentów i lekarzy 
kontraktowych. Przekazanie powyższej kwoty umożliwiłoby uregulowanie 
najpilniejszych zobowiązań. Rada Powiatu Rawskiego podjęła uchwałę w 
sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2019 rok ( Uchwała Nr 
XX/141/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 lipca 
2020 roku) w wysokości 2.180.040,10 zł. W uchwale zostało zapisane, że strata 
ta zostanie pokryta w terminie do 30 czerwca 2021 roku. Z uwagi na powyższą 
sytuację istnieje konieczność  zabezpieczenia w budżecie Powiatu Rawskiego 
na 2020 rok w dziale: 851, rozdział: 85111, § 4160 kwoty w wysokości 
250.000,00 zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł). Kwota ta będzie 
przeznaczona na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ za 
2019 rok. Pozostała kwota w wysokości 1.930.040,10 zł zostanie pokryta w 
2021 roku. 

Zarząd Powiatu podjął decyzje o wsparciu finansowym szpitala w wysokości 
250 000,00 zł.  

 
Ad. 7 Podjęcie decyzji w sprawie dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Rawskiego na 2021 rok. 
Sprawa była już dwukrotnie przedstawiana na  wcześniejszych posiedzeniach 
Zarządu. Kwestia dotyczy włączenia wszystkich aptek ogólnodostępnych 
funkcjonujących na terenie Powiatu Rawskiego do dyżurów w godzinach 



nocnych, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy.  Dotychczas dyżurowały 
tylko apteki z terenu miasta Rawa Mazowiecka. 

Poniżej przedkładam informację o rozwiązaniach tego problemu w  powiatach 
ościennych: 

1. Powiat tomaszowski – dyżuruje jedna apteka całodobowo. 
2. Powiat grójecki – dyżurują wszystkie apteki na terenie miasta Grójec. 
3. Powiat opoczyński – dyżurują wszystkie apteki z terenu całego powiatu. 
4. Powiat łowicki – jedna apteka całodobowo i wspomagają ją apteki na 

terenie miasta Łowicz. 
5. Powiat brzeziński – dyżurują apteki na terenie miasta Brzeziny. 
6. Powiat skierniewicki – dyżuruje jedna apteka całodobowo w 

Skierniewicach. 

W tym punkcie Zarząd Powiatu zdecydował iż powyższa sprawa będzie 
przedmiotem na kolejnym posiedzeniu.  
 
Ad. 8 Przyjęcie sprawozdania z realizacji  zadań oświatowych za rok szkolny 
2019/2020. 

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z realizacji  zadań oświatowych za rok 
szkolny 2019/2020. 

 
Ad. 9 W tym punkcie Dyrektor  SPZOZ   poinformował pismem z dnia 
05.11.2020 roku  że w dniu 10.11.2020 roku wystąpi z dyspozycją do BFF 
Polska S.A. o uruchomienie kolejnej transzy w wysokości 350.000,00 zł na 
zapłatę bieżącej składki ZUS, kolejnej raty  ZUS i raty do Urzędu Skarbowego. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe. 

 
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie na 2020 rok  
oraz w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego  
na 2020 rok. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 271/2020 w sprawie zmiany w budżecie 
powiatu oraz uchwałę nr 272/2020 w sprawie zmiany planów finansowych 
budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok. Przedmiotowe uchwały stanową 
złącznik nr 5 i 6 do protokołu.  

Ad. 11 Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Rawskiego na 2021 rok oraz 
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2035. 

Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu – przedstawił i omówi projekt budżetu 
na 2021 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2035. 



 
Ad. 12 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1455 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:

