
 
P R O T O K Ó Ł NR 107/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 
w dniu 08 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: Tomasz Góraj - Sekretarz Powiatu, Łukasz 
Sawicki – Skarbnik Powiatu, Katarzyna  Zagajewska – Z-ca Kierownika Wydziału 
Infrastruktury, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Stefan 
Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń zarządu. 
3. Wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. Zakup głowicy 

koszącej typu GH120. 
4. Udzielenie dotacji celowej pn. Rozbudowa sygnalizacji świetlnej  

ma skrzyżowaniu ul. Opoczyńskiej z ul. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie przez Powiat Rawski umowy o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

6. Informacja o postępowaniu nadzorczym ws. legalności uchwały  
nr XXIV/157/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 6 listopada 2020r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie  
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a 
ust. 1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu 
rawskiego oraz kosztów odstąpienia. 

7. Informacja z otwarcia ofert na wykonywanie czynności zastępstwa 
inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków na 
terenie powiatu rawskiego 

8. Informacja dot. wstępnego projektu podziału nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Zwolińskiego, oznaczonej nr dz. 549/3 (obr. 4), w związku z planowaną 
sprzedażą wydzielonej części na rzecz właściciela nieruchomości 
przyległej. 

9. Informacja dot. wstępnego projektu podziału nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Reymonta, oznaczonej nr dz. 308/43 (obr. 4), w związku z planowaną 



zamianą z Miastem Rawa Mazowiecka pod budowę kompleksu 
budynków  Sadu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej. 

10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia 
planu sieci szkół ponadpodstawowych. 

11. Przedstawienie projektu uchwały  Rady Powiatu w sprawie rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu w 2021 roku. 

12. Sprawy związane z realizacją rozbudowy szpitala: 
a) wniosek dyrektora SPZO o wyrażenie zgody na poszukiwanie 
źródła finansowania rozbudowy szpitala, 
b) przedstawienie projektu Porozumienia pomiędzy Powiatem 
Rawskim i SPZOZ o wspólnej realizacji inwestycji, 
c) pozostałe sprawy bieżące związane z przygotowaniem do przetargu 
i rozpoczęcia inwestycji. 

13.  Wniosek o zwiększenie środków finansowych dla Powiatowej Biblioteki 
Powiatowej.  

14. Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu oraz w sprawie zmian planów finansowych. 

15. Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w budżecie 
roku bieżącego oraz w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2020-35. 

16. Projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ustalenia 
wydatków budżetu Powiatu, które w roku 2020 nie wygasają 
z upływem roku budżetowego. 

17. Porządek sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
18. Sprawy różne. 
19. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1500 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 Wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. Zakup głowicy 
koszącej typu GH120. 
W tym punkcie Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwróciła się z wniosek o 
wprowadzenie do budżetu  zadania inwestycyjne pn. Zakup głowicy koszącej 
typu GH120 w Dziale 600 Rozdziale 60014 par. 6060 .Na realizacje w/w zadania 
Dyrektor  zwróciła się z prośbą o przesunięcie środków  w Dziale 600 Rozdziale 
60014 w kwocie 27 000,00  zł z § 4300  do   § 6060.  



Przedmiotowy sprzęt  zostanie zakupiony w celu realizacji zadań związanych z 
bieżącym utrzymaniem dróg  w zakresie wykonywania   prac pielęgnacyjnych 
zieleni w pasie dróg powiatowych. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę.  

Ponadto w tym punkcie Pani Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwrócił się z 
prośbą do Zarządu o przesunięcie środków  w Dziale 600 Rozdziale 60014: 

 - w kwocie 130 000,00 zł  z § 4270  do   § 4210 
- w kwocie    30 000,00 zł  z § 4300  do   § 4210 

 Powyższe wynika z konieczności prowadzenia  bieżącego utrzymania dróg.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę.  

 
Ad. 4 Udzielenie dotacji celowej pn. Rozbudowa sygnalizacji świetlnej  
ma skrzyżowaniu ul. Opoczyńskiej z ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej. 
W związku z pismem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Wydział 
Infrastruktury zwraca się z prośbą wprowadzenie do budżetu dotacji celowej pn. 
Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opoczyńskiej z ul. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej. Zgodnie §2 punkt 1 lit. d Porozumienia 
125/2016 w sprawie przejęcia od Powiatu Rawskiego zadania zarządzania 
drogami powiatowymi, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka przejmuje do 
realizacji zadania zarządcy dróg powiatowych w tym: „ utrzymanie nawierzchni 
drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń 
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą”. 
Na realizacje w/w dotacji celowej Wydział Infrastruktury zwraca się z prośbą o 
przesunięcie środków  w Dziale 600 Rozdziale 60014 w kwocie 9 447,00  zł z            
§ 4300  do   § 2310. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę.  

 
Ad. 5 Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Powiat Rawski umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 6 Informacja o postępowaniu nadzorczym ws. legalności uchwały  
nr XXIV/157/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 6 listopada 2020r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie  
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust. 1 lub 
2 ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów 
odstąpienia.  

Zabierając głos w tym punkcie pani Dyrektor Katarzyna Zagajewska 
poinformowała iż w dniu 25 listopada 2020 r. wpłynęło zawiadomienie o 
wszczęciu postępowania, natomiast  2 grudnia 2020 r. złożono wyjaśnienia.  

Ustalenie stawek opłat zostało poprzedzone szczegółową kalkulacją w oparciu 
o dwie przesłanki tj. rzeczywiste koszty usług holowania pojazdów, które 



kształtują się w powiecie rawskim oraz obowiązek  sprawnej realizacji zadań 
wynikający z art.130a ust. 6 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Uwzględniono 
wskaźnik statystycznych cen usług transportu, gospodarki magazynowej oraz 
telekomunikacji (średnio 2% za pierwszą połowę 2020r.) oraz rzeczywisty koszt 
holowania pojazdów w oparciu o ofertę podmiotu świadczącego usługi w 
oparciu o umowę Nr 22/2020 r. z 9 stycznia 2020r. oraz ofertę rynkowa 
podmiotu zainteresowanego świadczeniem tego typu usług dla Powiatu 
Rawskiego. Zabezpieczenie zbyt niskiej kwoty mogłoby spowodować zatem 
brak skuteczności realizacji zadań Powiatu i tym samym istotne naruszenie 
prawa. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.  

 

Ad. 7 Informacja z otwarcia ofert na wykonywanie czynności zastępstwa 
inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego. 

W tym punkcie Pani Dyrektor Zagajewska poinformowała iż w wyniku 
przeprowadzonego postępowania, w trybie zapytania ofertowego, w terminie 
składania ofert tj. do 4 grudnia 2020 r.  wpłynęły 2 oferty: 

1.Projekt Energy Sp. z o o, z Łodzi  w cenie ofertowej brutto 126 690, 00 zł 

2. Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno- Inżynierskie PROSTA-PROJEKT 
Kielce  w cenie ofertowej brutto 94 710 ,00. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową informacją.   

Ad. 8 Informacja dot. wstępnego projektu podziału nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego, 
oznaczonej nr dz. 549/3 (obr. 4), w związku z planowaną sprzedażą wydzielonej 
części na rzecz właściciela nieruchomości przyległej. 
 
Zarząd Powiatu przyjął informację dotyczącą wstępnego projektu podziału 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej przy 
ul. Zwolińskiego, oznaczonej nr dz. 549/3 (obr. 4), w związku z planowaną 
sprzedażą wydzielonej części na rzecz właściciela nieruchomości przyległej pod 
warunkiem ustanowienia służebności gruntowej do pozostałej części dz 549/3, 
 
Ad. 9 Informacja dot. wstępnego projektu podziału nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Reymonta, oznaczonej 
nr dz. 308/43 (obr. 4), w związku z planowaną zamianą z Miastem Rawa 
Mazowiecka pod budowę kompleksu budynków  Sądu Rejonowego i 
Prokuratury Rejonowej. 

W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął informację dotyczącą wstępnego 
projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność Powiatu, położonej w 



Rawie Mazowieckiej przy ul. Reymonta, oznaczonej nr dz. 308/43 (obr. 4), w 
związku z planowaną zamianą z Miastem Rawa Mazowiecka pod budowę 
kompleksu budynków  Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej. 

 
Ad. 10 Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych. 
Zabierając głos w tym punkcie Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej omówił projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 11 Przedstawienie projektu uchwały  Rady Powiatu Rawskiego  w sprawie 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu w 2021 roku. 
Również w tym punkcie Pan Dyrektor Andrzej Latek przedstawił projekt 
uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu w 2021 roku. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 12 Sprawy związane z realizacją rozbudowy szpitala: 

a) wniosek dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej  w Rawie Mazowieckiej  o wyrażenie zgody na poszukiwanie 
źródła finansowania rozbudowy szpitala. 

Dyrektor SPZOZ zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na poszukanie 
źródła finansowania rozbudowy szpitala w części przypadającej dla SPZOZ. 
Zarząd wyraził zgodę na takie działanie do kwoty 7 mln. zł. Środki te mają 
być przeznaczone na finasowanie wyposażenia szpitala po jego rozbudowie. 

b) przedstawienie projektu Porozumienia pomiędzy Powiatem Rawskim i 
SPZOZ o wspólnej realizacji inwestycji.  
W tym punkcie został przedstawiony  projekt porozumienia o wspólnej 
realizacji inwestycji rozbudowy szpitala w oparciu o art. 16 ustawy PZP. 
Zarząd zaakceptował przedstawiony dokument.  

c) pozostałe sprawy bieżące związane z przygotowaniem do przetargu i 
rozpoczęcia inwestycji. 

W tym punkcie Zarząd zapoznał się  ze  stanem zaawansowania prac nad 
SIWZ do przetargu na zadnie 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”. Omówiono również sprawy bieżące w tym propozycje 
składu komisji przetargowej.  

 



Ad. 13 Wniosek o zwiększenie środków finansowych dla Powiatowej Biblioteki 
Powiatowej.  
W tym punkcie Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek 
zwiększając środki finansowe w wysokości 15 000 zł. dla Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Rawie Mazowieckiej.  
 
Ad. 14 Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu oraz w sprawie  zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2020 rok. 
 Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 285/2020 w sprawie zmiany w budżecie 
powiatu oraz uchwałę nr 286/2020 w sprawie zmiany planów finansowych 
budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok. Przedmiotowe uchwały stanową 
złącznik nr 2 i 3 do protokołu.  
 
 

Ad. 15 Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w budżecie 
roku bieżącego oraz w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2020-35. 

Zarząd Powiatu przyjął proponowane projekty uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego. 
 

Ad. 16 Projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ustalenia 
wydatków budżetu Powiatu, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku 
budżetowego. 

Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia 
wydatków budżetu Powiatu, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku 
budżetowego. 

Ad. 17 W tym punkcie Pan Tomasz Góraj – Sekretarz Powiatu przedstawił 
propozycje tematów na najbliższą Sesję rady Powiatu Rawskiego, która 
odbędzie się w dniu 21 grudnia  br.: 
 
- podjęcie uchwały w Rawskiego w sprawie zmian w budżecie roku 2020, 
- podjęcie uchwały  Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2020-35, 
- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które 
w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, 
- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rawskiego na rok 
2021, 
- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2021-35, 
- podjęcie uchwały 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,  



- podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego uchwały Rady Powiatu Rawskiego 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Rawski umowy 
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenie dotacji celowej pn. Rozbudowa 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opoczyńskiej z ul. Reymonta w 
Rawie Mazowieckiej, 
- podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci szkół 
ponadpodstawowych, 
- podjęcie uchwały  Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu w 2021 roku, 
- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu 
Rawskiego. 
 
Ad. 18 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono kolejny termin posiedzenia zarządu na dzień                        
15 grudnia br. godzina 1400.   
 
Ad. 19 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1710 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:

