
P R O T O K Ó Ł NR 105/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 24 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. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń zarządu. 
3. Zatwierdzenie wyników postępowania na realizację zadania „Zimowe 

utrzymanie dróg”. 
4. Przekazanie działki ew. 143/3 Gminie Regnów poprzez pozbawienie 

drogi 4118 E na działce 143/3 obręb Sowidół, gm. Regnów kategorii 
drogi powiatowej.  

5. Informacja dot. uregulowania  prawa własności fr. drogi powiatowej  
nr 4118E, poł. w obrębach Nowy Regnów i Sowidół, gm. Regnów i 
podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej zamiany  z właścicielem gruntu 
faktycznie zajętego pod dr. powiatową wraz z informacją o kosztach 
operatu szacunkowego do zamiany.   

6. Uchwała Zarządu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 
dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej. 

7. Uchwala Zarządu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  
do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.  

8. Przedstawienie wniosku dyrektora SPZOZ  o zgodę na zwiększenie 
limitu kredytowego dla zakładu oraz  o  zgodę na czasowe 
wykorzystanie posiadanego limitu kredytowego BFF Polska do 
pokrycia wydatków cywilno -  prawnych. 

9. Informacja o wyniku postępowania na dostawę 10 łóżek szpitalnych 
wraz  szafkami. 

10. Udzielenie pełnomocnictwa dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego 
dotyczącego uczestnictwa Placówki w Programie Operacyjnym Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER).  

11. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia projektu 
„Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w 
powiecie rawskim (VI)” w ramach Regionalnego Programu 



Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 
VIII Zatrudnienie, Działania VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej 
osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy. 

12. Informacja nt. wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w ramach tarczy 
antykryzysowej. 

13. Uchwała w sprawie zmian w  budżecie na 2020 rok oraz w sprawie 
zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok. 

14. Uchwała w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu 
Rawskiego do dokonywania czynności prawnych związanych z emisją 
obligacji Powiatu Rawskiego. 

15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXII/122/2016 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej 
obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów 
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rawski. 

16.  Sprawy różne. 
17.  Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 dokonał Starosta - 
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 Zatwierdzenie wyników postępowania na realizację zadania „Zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2020/2021”. 
Zabierając głos w tym punkcie Pani Katarzyna Zagajewska - Z-ca Dyrektora 
Wydziału Infrastruktury poinformowała ,iż wpłynęły 1 oferta  firmy 
TRANSBET F.P.H.U. Regnów w cenie ofertowej 484 380,00 zł brutto za 
wykonanie usługi. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, jest 
najkorzystniejsza. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych 
powodujących brak potrzeby wyjazdu jednostek na drogi w celu wykonania 
usług wchodzących w zakres zadania Wykonawca oferuje dyżur w cenie 648,00 
zł brutto/dobę za utrzymanie 5 sprzętów i koniecznej obsady pracowników w 
gotowości. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór powyższej oferty.  
Również w tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu 
nieograniczonego na zakup ciągnika rolniczego.  
 
Ad. 4 Przekazanie działki ew. 143/3 Gminie Regnów poprzez pozbawienie drogi 
4118 E na działce 143/3 obręb Sowidół, gm. Regnów kategorii drogi 
powiatowej.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę w przedmiotowym punkcie. 



 
Ad. 5 Informacja dot. uregulowania  prawa własności fr. drogi powiatowej  
nr 4118E, poł. w obrębach Nowy Regnów i Sowidół, gm. Regnów i podjęcie 
decyzji w sprawie ewentualnej zamiany  z właścicielem gruntu faktycznie 
zajętego pod drogę powiatową wraz z informacją o kosztach operatu 
szacunkowego do zamiany.   
W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął informację przedstawioną przez Pana 
Dyrektora Stefana Goryczkę. Ponadto podjął decyzje o zamianie z właścicielem 
gruntu faktycznie zajętego pod drogę powiatową. 
Kontynuując Dyrektor Goryczka przedstawił informację o wynikach 
postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatu szacunkowego 
ustalającego wartość działek gruntu położonych w obrębie Nowy Regnów gm. 
Regnów tj. działka ewidencyjna nr 240/2 i 241/2 oraz w obrębie Sowidół g. 
Regnów – działka ewidencyjna nr 143/2 i 143/3 , na potrzeby dokonania 
zamiany nieruchomości. Po wystosowaniu zapytania najtańszą  ofertę 
przedstawił Pan Krzysztof Sulicki  z Rogowa za kwotę 775,00 zł brutto.  
Zarząd przyjął informację o wynikach postępowania. 
 
 
Ad. 6 Uchwała Zarządu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora 
Powiatowej Biblioteki Publicznej. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powierzenia Pani Patrycji 
Wróblewskiej – Firek pełnienie obowiązków dyrektora Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Rawie Mazowieckiej. Uchwała nr 284/2020 stanowi załącznik                      
nr  2 do niniejszego protokołu.  

 
Ad. 7 Uchwała Zarządu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  
do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.  
Zabierając głos w tym punkcie Pan – Andrzej  Latek – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej przedstawił trzy projekty uchwał w sprawie powołania 
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się na 
stopień nauczycieli mianowanych. 

Po zapoznaniu się z tematem , Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwały 
zgodnie z powyższym. Przedmiotowe Uchwały Nr 280/2020, 281/2020, 
282/2020 stanowią złącznik od nr 3 do nr 5 niniejszego protokołu.  

 
Ad. 8 Przedstawienie wniosku dyrektora SPZOZ  o zgodę na zwiększenie limitu 
kredytowego dla zakładu oraz  o  zgodę na czasowe wykorzystanie posiadanego 
limitu kredytowego BFF Polska do pokrycia wydatków cywilno                      
-  prawnych. 



Kontynuując Dyrektor Andrzej Latek przedstawił wnioski Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej w których zwraca się o zgodę na zwiększenie limitu kredytowego 
o 2 000 000,00 zł.  dla zakładu tj. do kwoty 6 000 000,00 zł.  oraz  o  zgodę na 
czasowe wykorzystanie posiadanego limitu kredytowego BFF Polska do 
pokrycia wydatków cywilno -  prawnych. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.  
 
Ad. 9 Informacja o wyniku postępowania na dostawę 10 łóżek szpitalnych 
wraz  szafkami. 

W tym punkcie Dyrektor Latek poinformował, iż w związku z 
przeprowadzonym postępowaniem na dostawę 10 łóżek szpitalnych 
wraz  szafkami. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Konkret Sp. z o o. i 
komandytowa  z siedzibą w Chełmnie za cenę 79.952,40 zł. brutto. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania.  
 
Ad. 10 Udzielenie pełnomocnictwa dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego 
dotyczącego uczestnictwa Placówki w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER).  

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Arkadiuszowi 
Woszczykowi – Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Rawie 
Mazowieckiej do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we 
wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie 
(Fundacja) dotyczących uczestnictwa Placówki w Programie Operacyjnym 
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) , w tym do składania w imieniu i na rzecz 
Organu prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji.   

Ad. 11 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia projektu 
„Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie 
rawskim (VI)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.1 
Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe 
urzędy pracy. 
W tym punkcie Zarząd powiatu podjął uchwałę w przedmiotowym punkcie. 
Uchwała nr 283/2020 stanowi złącznik nr 6 do niniejszego protokołu.   

Ad. 12 Informacja nt. wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w ramach tarczy 
antykryzysowej. 

W tym punkcie została przedłożona pisemna informacja która to stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu.  
 
Ad. 13 Uchwała 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 276/2020  w sprawie zmiany w budżecie 
powiatu oraz uchwałę nr 277/2020 w sprawie zmiany planów finansowych 
budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok. Przedmiotowe uchwały stanową 
złącznik nr 8 i 9 do protokołu.  
Również w tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie 
postępowania w trybie zapytania ofertowego na obsługę bankową budżetu 
Powiatu Rawskiego oraz jednostek organizacyjnych. 
 
Ad. 14 Uchwała w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu 
Rawskiego do dokonywania czynności prawnych związanych z emisją obligacji 
Powiatu Rawskiego. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu również podjął uchwałę upoważniającą 
członków Zarządu Powiatu do dokonywania czynności prawnych związanych z 
emisją obligacji Powiatu Rawskiego. Przedmiotowa uchwała Nr 278/2020 
stanowi złącznik nr 10 do przedmiotowego protokołu.  
 
Ad. 15 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXII/122/2016 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek 
organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Rawski. 
Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały.  
 
Ad. 16 Sprawy różne. 
 W tym  punkcie Dyrektor Latek poinformował o obecnej sytuacji w szpitalu. 
Zgodnie z decyzją  Wojewody Łódzkiego z dnia 13 listopada br. który  polecił 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej, w okresie od 20 listopada 2020 r. do odwołania, realizację 
świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 41 
łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-
CoV-2. Podjęto decyzję o przeznaczeniu Oddziału wewnętrznego  do 
hospitalizacji pacjentów z COVID-19. 
Zabierając głos w tym punkcie Starosta Matysiak zwrócił się z prośbą o 
informację do dyrektora SPZOZ dotyczącą finansowania świadczeń w ramach 
Covid.  
Również w sprawach różnych ustalono kolejny termin posiedzenia zarządu na 
dzień 30 listopada br. godzina 1400.  
 
Ad. 17 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1500 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:

