
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
P R O T O K Ó Ł NR 91/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 
w dniu 18 sierpnia 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, 
Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu, Tomasz Góraj - Sekretarz Powiatu,                                    
Katarzyna Zagajewska - Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Halina 
Bartkowicz –Błażejewska - Dyrektor Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie, 
Anna Ostalska  -  Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,  
Małgorzata Leszczyńska- Dyr. SPZOZ, Anna Solecka- SPZOZ Rawa Mazowiecka,                                   

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

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń zarządu. 
3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego 

dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych realizowanego w formie wsparcia 
wraz z udzieleniem dotacji ze środków PFRON na kwotę 5000 zł. 

4. Informacja dyrektora SPZOZ o treści Aneksów. 
5. Informacja Zespołu roboczego ds. rozbudowy szpitala o zapadłych 

ustaleniach w tej sprawie. 
6. Uzgodnienie lokalizacji linii energetycznej w pasie DP 4118E Pukinin – 

Mogielnica w m. Turobowice (dz. nr ew. 50). 
7. Uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej ŚĆ wraz z przyłączami w pasie DP 

4116E w m. Głuchówek (dz. nr ew. 77, 104/3 oraz 100). 
8.  Uzgodnienie lokalizacji linii energetycznej w pasie DP 4118E Pukinin – 

Mogielnica w m. Nowy Trębaczew (dz. nr ew. 50). 
9. Uzgodnienie lokalizacji linii energetycznej SN w pasie DP 4121E Biała 

Rawska – Rylsk Duży (dz. nr ew. 43) w m. w pasie DP 4122E Biała 
Rawska – Rosocha w m. Szwejki Małe (dz. nr ew. 127), Nowe Szwejki 
(dz. nr ew. 105) Rzymiec (dz. nr ew. 107), Sadkowice (dz. nr ew. 175/2, 
175/3).  

10. Zatwierdzenie wyników postępowania na wykonanie Remontu drogi 
powiatowej 4105E Rossocha – Przewodowice – Rylsk Duży – Zuski – dr. 
woj. nr 707 na odcinku Annosław – Sławków. 

11. Zatwierdzenie wyników postępowania „Modernizacja ewidencji gruntów 
i budynków dla 3 obrębów gminy Biała Rawska_1013025 powiat 
rawski_1013, województwo łódzkie_10: Błażejewice_0006, 
Niemirowice_0029, Narty_0028 . 

12. Rozpatrzenie wniosku złożonego przez VERTOGRAD JUICE Sp. z o.o. o 
wyrażenie zgody na  lokalizację przyłącza kanalizacji sanitarnej w działce 



stanowiącej własność powiatu rawskiego, poł. w Rawie Mazowieckiej (ul. 
Opoczyńska), oznaczonej jako działka nr 3/13 (obr. 5). 

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

14. Sprawy różne. 
15. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1600 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 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego 
dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem 
dotacji ze środków PFRON na kwotę 5000 zł. 
Zabierając głos w tym punkcie Pani Halina Bartkowicz –Błażejewska - Dyrektor 
Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie poinformowała ,iż wpłynęła 1 oferta 
złożona przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” w Rawie Mazowieckiej. Oferta ta została 
zaopiniowana przez komisję konkursową.  
Zarząd Powiatu Rawskiego zatwierdził wybór powyższej oferty do realizacji  
zadania. 
W tym punkcie również Pani Dyrektor przedłożyła pisemną informacje nt. 
projektu pn.”Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 
epidemii COVID-19” który realizuje Powiat rawski.  
 
Ad. 4 Informacja dyrektora SPZOZ o treści Aneksów do: 
- umowy pożyczki zawartej z BFF Polska S.A. w formie limitu kredytowego, 

- umów kredytowych z PKO BP ( z lat 2005 i 2007).  

Dyrektor SPZOZ poinformowała o propozycji zmiany Umowy zawartej z BFF 
Polska S.A. Zmiana polega na zwiększeniu kwoty limitu z 3 na 4 mln. zł. i 
wydłużeniu okresu wykorzystania do 30.08.2021 roku. 

Zarząd zaakceptował w/w zmiany zobowiązując jednocześnie SPZOZ do 
przedłożenia informacji o dotychczasowym wykorzystaniu limitu. Zarząd 
wskazał, że limit ten może być wykorzystywany wyłącznie w celu uregulowania 
zobowiązań publiczno- prawnych SPZOZ. 

Zarząd zobowiązał też SPZOZ do bieżącego informowania o kolejnych 
wykorzystywanych transzach limitu przed ich uruchomieniem.  



Kolejno  Dyrektor SPZOZ poinformowała Zarząd Powiatu o treści aneksów do 
umów. Aneksy dotyczą  ustalenia, iż oprocentowanie kredytów w stosunku 
rocznym wg. zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, 
powiększonej o marżę PKO BP z zastrzeżeniem, że stopa ta nie może być niższa 
niż marża PKO BP, jak również, nie może być niższa niż zero.  

Zarząd zaakceptował te zmiany. 

Ad. 5 Informacja Zespołu roboczego ds. rozbudowy szpitala o zapadłych 
ustaleniach w tej sprawie.  
Zgodnie z wolą Zarząd Powiatu Rawskiego powołany został  Zespół ds. 
koordynacji realizacji inwestycji pn.  Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej. W skład Zespołu wchodzi 14 osób. Do opracowania Programu 
Funkcjonalno - Użytkowego powyższej inwestycji została wybrana firma 
Complex Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa została zawarta 
4.07.2020 roku.   
Zespół  odbył  cykl spotkań. Na spotkaniach omawiane były różne warianty 
rozwiązań rozbudowy Szpitala, które przedstawiała Firma po uwzględnieniu 
uwag wniesionych przez Zespół. Na spotkaniach omówiono 6 wariantów  
rozbudowy. 
Przyjęty wariant rozbudowy zakłada: 
a) Budowę budynku dwukondygnacyjny o łącznej powierzchni 1.3202,83 m2 
w tym: 
• powierzchnia parteru - 722,30 m², 
• powierzchnia piętra- 580,53 m² 
b) na parterze zlokalizowany będzie OIT – 4 łóżkowy w tym 1 łóżkowa 
izolatka, 3 łóżkowa sala wybudzeń i niezbędne  pomieszczenia  socjalne i 
higieniczno – sanitarne oraz hydrofornia, kotłownia, tlenownia, pomieszczenie 
post morte, 
c) na I piętrze zlokalizowany będzie blok operacyjny z 3 salami operacyjnymi 
i niezbędnymi pomieszczeniami socjalnymi i higieniczno-sanitarnymi  oraz 
sterylizatornia. 
d) łącznik łączący budynek główny z budynkiem interny będzie 
zlokalizowany po zewnętrznej stronie nowego budynku. 
Szacowany koszt inwestycji:  metodą tradycyjną  ( projekt i roboty budowlane) – 
12.457.292,40 zł brutto i czas trwania budowy 14 miesięcy, metodą w technologii 
kontenerowej – 19.158.255,64 zł brutto i czas trwania budowy 12 miesięcy. 
Wyposażenie ( aparatura i sprzęt medyczny, meble, sprzęt elektroniczny) – koszt 
4.362.092,40 zł brutto. Łącznie budowa i wyposażenie (technologia tradycyjna) -
16.819.384,80 zł brutto, technologia modułowa -23.520.348,04 zł brutto. 
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedmiotową informację.  

 
Ad. 6 Uzgodnienie lokalizacji linii energetycznej w pasie DP 4118E Pukinin – 
Mogielnica w m. Turobowice (dz. nr ew. 50). 
Zarząd Powiatu uzgodnił lokalizację linii energetycznej w pasie drogi powiatowej  
nr 4118E Pukinin – Mogielnica w miejscowości  Turobowice (dz. nr ew. 50). 



  
Ad. 7 Uzgodnienie lokalizacji sieci gazowej ŚĆ wraz z przyłączami w pasie DP 
4116E w m. Głuchówek (dz. nr ew. 77, 104/3 oraz 100). 
W tym punkcie Zarząd Powiatu również uzgodnił przedmiotową lokalizację.  
 
Ad. 8 Uzgodnienie lokalizacji linii energetycznej w pasie DP 4118E Pukinin – 
Mogielnica w m. Nowy Trębaczew (dz. nr ew. 50). 
Zarząd Powiatu uzgodnił lokalizację linii energetycznej w pasie DP 4118E 
Pukinin – Mogielnica w miejscowości  Nowy Trębaczew (dz. nr ew. 50). 
 
Ad. 9 Uzgodnienie lokalizacji linii energetycznej SN w pasie DP 4121E Biała 
Rawska – Rylsk Duży (dz. nr ew. 43) w m. w pasie DP 4122E Biała Rawska – 
Rosocha w m. Szwejki Małe (dz. nr ew. 127), Nowe Szwejki (dz. nr ew. 105) 
Rzymiec (dz. nr ew. 107), Sadkowice (dz. nr ew. 175/2, 175/3).  
Kontynuując w tym punkcie Zarząd Powiatu uzgodnił lokalizację linii 
energetycznej SN w pasie DP 4121E Biała Rawska – Rylsk Duży (dz. nr ew. 43) 
w m. w pasie DP 4122E Biała Rawska – Rosocha w m. Szwejki Małe (dz. nr ew. 
127), Nowe Szwejki (dz. nr ew. 105) Rzymiec (dz. nr ew. 107), Sadkowice (dz. 
nr ew. 175/2, 175/3).  
 
 
Ad. 10 Zatwierdzenie wyników postępowania na wykonanie Remontu drogi 
powiatowej 4105E Rossocha – Przewodowice – Rylsk Duży – Zuski – dr. woj. nr 
707 na odcinku Annosław – Sławków. 
Zabierając głos w tym punkcie Pani Katarzyna Zagajewska - Z-ca Dyrektora 
Wydziału Infrastruktury poinformowała ,iż wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła  firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy 
Sp. z o.o Gielniów w cenie ofertowej 810 372,ll zł brutto za wykonanie robót 
objętych zamówieniem. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, jest 
najkorzystniejsza. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty. Ponadto   postanowił 
przeznaczyć środki z oszczędności w wysokości 121 555,00 zł. brutto tak jak  w 
podobnych sytuacjach na poszerzenie i wzmocnienie poboczy.  

Ad. 11 Zatwierdzenie wyników postępowania „Modernizacja ewidencji gruntów 
i budynków dla 3 obrębów gminy Biała Rawska_1013025 powiat rawski_1013, 
województwo łódzkie_10: Błażejewice_0006, Niemirowice_0029, Narty_0028 . 
Zabierając głos w tym punkcie Pani Anna Ostalska  -  Kierownik Oddziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami poinformowała iż na przedmiotowe 
zadnie nie  wpłynęła żadna oferta. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożoną informacją. 

 
Ad. 12 Rozpatrzenie wniosku złożonego przez VERTOGRAD JUICE Sp. z o.o. 
o wyrażenie zgody na  lokalizację przyłącza kanalizacji sanitarnej w działce 



stanowiącej własność powiatu rawskiego, poł. w Rawie Mazowieckiej                                       
(ul. Opoczyńska), oznaczonej jako działka nr 3/13 (obr. 5). 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę pod warunkiem ustanowienia służebności  
gruntowej. Równocześnie zlecił sporządzenie operatu szacunkowego w celu 
określenia wysokości wynagrodzeni z tytułu planowanego ustanowienia 
służebności gruntowej na rzecz Spółki VERTOGRAD JUICE w Rzeszowie w 
związku z projektowaną budową   przyłącza kanalizacji sanitarnej i jego 
późniejszą eksploatacją w działce stanowiącej własność powiatu rawskiego, poł. 
w Rawie Mazowieckiej    (ul. Opoczyńska), oznaczonej jako działka nr 3/13 (obr. 
5).  
 
Ad. 13 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 uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz w 
sprawie  zmiany planów finansowych. 
Przedmiotowe Uchwały Nr 245/2020 i Nr 246/2020 stanowią złączniki nr 2 i 3 
do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 14 Sprawy różne. 
Zabierając głos w tym punkcie Starosta Matysiak poinformował o Dożynkach 
Powiatowych które odbędą się w dniu 30 sierpnia br. i rozpoczną się mszą świętą 
o godzinie 11.30 w Kościele pod wezwanie NMP w Rawie Mazowieckiej.  
Również w sprawach różnych ustalono kolejny termin posiedzenia zarządu na 
dzień 25 sierpnia br. godzina 1300.   
 
Ad. 15 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1700 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:

