
P R O T O K Ó Ł NR 111/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 21 grudnia 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, Katarzyna  Zagajewska – Z-ca Kierownika Wydziału Infrastruktury.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2020 rok.  
3. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz w sprawie 

zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok.  
4. Porozumienie o wspólnym prowadzeniu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej rozbudowa istniejącego kompleksu o nowy budynek 
dwukondygnacyjny z przeznaczeniem na Blok Operacyjny i OIT wraz z 
zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia medycznego i 
niemedycznego” przez Powiat Rawski oraz Samodzielny Publiczny 
Zakład  Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej.  
6. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury przetargowej na zadanie 

inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej rozbudowa istniejącego kompleksu o nowy budynek 
dwukondygnacyjny z przeznaczeniem na Blok Operacyjny i OIT wraz z 
zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia medycznego i 
niemedycznego. 

7. Zamknięcie posiedzenia.                                     

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1710 dokonał Starosta - 
Józef Matysiak  witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2020 rok.  
W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 290/2020 w sprawie  zmiany 
planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok stanowiącą 
załącznik nr 2 do protokołu. 
 
 



Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz w sprawie 
zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 291/2020 w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2020 rok oraz  uchwałę nr 292/2020 w sprawie zmiany 
planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok które stanowią 
załącznik  nr 3 i 4 do protokołu. 

 
Ad. 4 Porozumienie o wspólnym prowadzeniu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej rozbudowa istniejącego kompleksu o nowy budynek 
dwukondygnacyjny z przeznaczeniem na Blok Operacyjny i OIT wraz z 
zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia medycznego i niemedycznego” 
przez Powiat Rawski oraz Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej. 

Zadanie obejmuje rozbudowę kompleksu szpitala o nowy budynek wraz z 
wyposażeniem, w którym mieścić się będą: 

1) Blok Operacyjny – wraz pomieszczeniami towarzyszącymi i wymaganymi 
przepisami prawa. Dodatkowo przy bloku zlokalizowane zostanie 
pomieszczenie do sterylizacji wyrobów medycznych. 

2)  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OIT) – oddział 4 łóżkowy 
3)  Łącznik z głównym budynkiem i łącznik z budynkiem oddziału 

wewnętrznego;  
4)  Winda (2 poziomy). 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie porozumienia.  

 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę powołującą komisje przetargową w celu 
przygotowania i przeprowadzenia w trybie zaprojektuj, wybuduj i wyposaż 
zamówienia publicznego na roboty budowlane w celu realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” 
oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi w/w zadania. Przedmiotowa uchwała nr 293/2020 stanowi 
złącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
 

Ad. 6 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury przetargowej na zadanie 
inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej 
rozbudowa istniejącego kompleksu o nowy budynek dwukondygnacyjny z 
przeznaczeniem na Blok Operacyjny i OIT wraz z zakupem i montażem 
niezbędnego wyposażenia medycznego i niemedycznego. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury przetargowej.  



 
 
Ad. 7 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1800 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          ............................................... 
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