
P R O T O K Ó Ł NR 109/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 15 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, Małgorzata Leszczyńska- Dyrektor SPZOZ 
oraz Anna Solecka, Mariusz Klincewicz, Beata Kubczyk-Rusek- pracownicy 
SPZOZ. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu. 
3. Sytuacja finansowa i organizacyjna w Szpitalu Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej. 
4. Informacja o postępowaniu ws. umowy na dostawę piasku na zimowe 

utrzymanie dróg. 
5. Aneks Porozumienia 125/2016 w sprawie przejęcia od Powiatu 

Rawskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi, w zakresie 
treści załącznika nr 2 „Wykaz Decyzji na umieszczenie urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego na terenie miasta Rawa 
Mazowiecka w latach 2014-2019”. 

6. Projekt Uchwały 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 po uchyleniu uchwały nr 
XXIV/157/2020 po przeprowadzonym postępowaniu nadzorczym. 

7. Informacja o drugim naborze wniosków o wsparcie dla jednostek 
samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

8. Uzgodnienie w zakresie lokalizacji linii kablowej SN w pasie 
drogi  powiatowej 4118E Pukinin – (Mogielnica)   w m. Paprotnia. 



9. Informacja na temat proponowanej kwoty na dotację celową od Gminy 
Rawa Mazowiecka ws. podziału geodezyjnego działki 268/2 oraz 
510/1 w celu wydzielenia działek pod drogą 4112E w 
Konopnicy  (która ma kategorię drogi powiatowej, a od stycznia 2021 
r – gminnej). 

10. Wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania na Poprawa 
efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego 
oraz Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala 
Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

11. Zatwierdzenie wyników zapytania ofertowego na wykonywanie 
czynności zastępstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz 
realizacji Inwestycji pod nazwą  „Poprawa efektywności energetycznej 
budynków na terenie powiatu rawskiego”. 

12. Informacja o złożonej ofercie  na świadczenie usług polegających na 
zbieranie, transport, unieszkodliwianie i utylizacja zwłok zwierząt lub 
ich części z terenu pasa drogowego dróg powiatowych na terenie 
powiatu rawskiego. 

13. Rozpatrzenie wniosku SPZOZ w Rawie Mazowieckiej dot. wyrażenia 
zgody na wycięcie 19 szt. drzew rosnących na nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu, poł.  w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Warszawskiej 14, tj. na terenie zajmowanym przez Szpital ( dz. nr 
307/10, 307/22 obr. 4), w związku z planowaną budową nowego 
pawilonu. 

14. Informacja dot. wartości nieruchomości ( na podst.  operatu 
szacunkowego), poł. w obr. Nowy Regnów i Sowidół w gm. Regnów, 
stanowiących własność Powiatu oraz zajętych pod drogę powiatową, 
w związku z planowaną zamianą nieruchomości.  

15. Uchwała  w sprawie zmian w budżecie Powiatu oraz w sprawie zmian 
planów finansowych. 

16. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu „Dostawa sprzętu i 
oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w 
Rawie Mazowieckiej - wdrożenie elektronicznego obiegu 
dokumentów EZD PUW, etap II”. 

17. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu „Zakup materiałów biurowych  
i papierniczych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek”. 

18. Wniosek o wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu Zakup paliw 
płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w 
dyspozycji Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w okresie 
od 15.02.2021 r. do 14.02.2023 r. 

19. Sprawy różne. 
20. Zamknięcie posiedzenia. 

 



 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1200 dokonał Starosta 
- Józef Matysiak  witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu 
również uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Sytuacja finansowa i organizacyjna w Szpitalu Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu zapoznał się z sytuacją finansową i 
organizacyjną w Szpitalu Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej. 
 
Ad. 4 Informacja o postępowaniu ws. umowy na dostawę piasku na zimowe 
utrzymanie dróg. 
 W tym punkcie pani Dyrektor Zagajewska poinformowała iż 
przeprowadzono postępowanie  zgodnie z regulaminem do 30 tyś euro na 
„Dostawę piasku 0-2mm na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie 
Powiatu Rawskiego” Szacunkowa ilość kruszywa będąca przedmiotem 
zamówienia  to 2500Mg. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania uzyskano dwie oferty 
telefonicznie: 

1. F.P.H.U. TRANSBET  Regnów w cenie ofertowej 27,06zł/1Mg brutto 
(tj. 67.650,00 zł. brutto); 
 

2. KRUSZMAKS  Rzeczyca w cennie ofertowej 28,83zł/1Mg brutto (tj. 
72.075,00 zł. brutto). 

Zarząd Powiatu zatwierdził wybór najtańszej oferty cenowej.  
 
Ad. 5 Aneks Porozumienia 125/2016 w sprawie przejęcia od Powiatu 
Rawskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi, w zakresie treści 
załącznika nr 2 „Wykaz Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego na terenie miasta Rawa Mazowiecka w latach 2014-2019”. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu.  
 

Ad. 6 Projekt Uchwały 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 po uchyleniu uchwały nr XXIV/157/2020 po 
przeprowadzonym postępowaniu nadzorczym. 



Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego.  

Ad. 7 Informacja o drugim naborze wniosków o wsparcie dla jednostek 
samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Zarząd Powiatu zdecydował o ponownym  złożenie wniosku 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” 
 

Ad. 8 Uzgodnienie w zakresie lokalizacji linii kablowej SN w pasie 
drogi  powiatowej 4118E Pukinin – (Mogielnica)   w m. Paprotnia. 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację projektowanej linii kablowej 
w pasie drogi powiatowej nr  4118E Pukinin – (Mogielnica)   w miejscowości 
Paprotnia. 

Ad. 9 Informacja na temat proponowanej kwoty na dotację celową od Gminy 
Rawa Mazowiecka ws. podziału geodezyjnego działki 268/2 oraz 510/1 w 
celu wydzielenia działek pod drogą 4112E w Konopnicy  (która ma kategorię 
drogi powiatowej, a od stycznia 2021 r – gminnej). 

Zabierając głos w tym punkcie Pani Dyrektor Zagajewska poinformowała, iż   
Firma Geopomiar s.c. oferuję wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 
268/2 oraz 510/1 w celu wydzielenia działek pod drogą serwisową (która ma 
kategorię drogi powiatowej, a od stycznia 2021 r – gminnej) za kwotę 6 000 
zł netto. Gmina Rawa Mazowiecka zaakceptowała wysokość oferty. 
  
Ad. 10 Wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania na Poprawa 
efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego oraz 
Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha 
w Rawie Mazowieckiej. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę.  

Ad. 11 Zatwierdzenie wyników zapytania ofertowego na wykonywanie 
czynności zastępstwa inwestycyjnego przy przygotowaniu oraz realizacji 
Inwestycji pod nazwą  „Poprawa efektywności energetycznej budynków na 
terenie powiatu rawskiego”. 
Najkorzystniejszą ofertą odpowiadającą wymogom zapytania ofertowego jest 
oferta firmy-Project Energy Sp. z o.o. z  Łodzi. Wartość brutto 126.690,00 zł 



Natomiast oferta firmy Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie 
PROSTA-PROJEKT z Kielc, została odrzucona z uwagi na brak dokumentów 
wymaganych przez Zamawiającego, potwierdzających spełnienie warunku 
udziału w postępowaniu. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty firmy-Project Energy Sp. z o.o. z  
Łodzi. 

 
Ad. 12 Informacja o złożonej ofercie  na świadczenie usług polegających na 
zbieranie, transport, unieszkodliwianie i utylizacja zwłok zwierząt lub ich 
części z terenu pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu 
rawskiego 

W dniu 04.12.2020r. wpłynęła oferta od firmy USŁUGI RAKARSKIE z  
Rawy Mazowieckiej dotycząca odbioru, transportu i utylizacji martwych 
ptaków i zwierząt w wyniku zdarzeń komunikacyjnych bądź innych, z dróg 
powiatowych Powiatu Rawskiego w cenie wynagrodzenia ryczałtowego 1200 
zł + vat 8% za 1 miesiąc usługi. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożoną informacją.  

 
Ad. 13 Rozpatrzenie wniosku SPZOZ w Rawie Mazowieckiej dot. wyrażenia 
zgody na wycięcie 19 szt. drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu, poł.  w Rawie Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 14, tj. 
na terenie zajmowanym przez Szpital ( dz. nr 307/10, 307/22 obr. 4), w 
związku z planowaną budową nowego pawilonu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę przy zachowaniu procedury uzyskania 
stosownych pozwoleń od właściwych organów.  Ponadto Zarząd Powiatu 
udzielił pełnomocnictwa i upoważnienia  pani Małgorzacie Leszczyńskiej – 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej do występowania w imieniu Powiatu przed różnymi organami, 
w sprawie usunięcia drzew z terenu nieruchomości, oznaczonej w ewidencji 
gruntów nr 307/10 i 307/22 obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. 
Warszawskiej 14. Udzielone pełnomocnictwo i upoważnienie uprawniają 
Dyrektora  do podejmowania wszelkich czynności i decyzji związanych z 
realizacją niniejszej sprawy. 
 
Ad. 14 Informacja dot. wartości nieruchomości ( na podst.  operatu 
szacunkowego), poł. w obr. Nowy Regnów i Sowidół w gm. Regnów, 
stanowiących własność Powiatu oraz zajętych pod drogę powiatową, w 
związku z planowaną zamianą nieruchomości.  



W tym punkcie pan Dyrektor Stefan Goryczka przedstawił wartości 
nieruchomości które zostały oszacowane na podstawie operatu 
szacunkowego. Działka nr 240/2 położona w Nowym Regnowie  (obecnie 
pana Wojciecha Matysiaka) została oszacowana na kwotę 4300 zł. Natomiast 
działki o nr i 241/2 położona w Nowym Regnowie  oraz działka nr 143/2 
położona w Sowidół (własność Powiatu) zostały wycenione na łączną kwotę 
4145 zł.  
W zawiązku z powyższym, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dopłatę kwoty 
155 zł. do przedmiotowej zamiany z Panem Wojciechem Matysiakiem.  
 
Ad. 15 Uchwała  w sprawie zmian w budżecie Powiatu oraz w sprawie zmian 
planów finansowych. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 288/2020 w sprawie zmiany w budżecie 
powiatu oraz uchwałę nr 289/2020 w sprawie zmiany planów finansowych 
budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok. Przedmiotowe uchwały stanową 
złącznik nr 2 i 3 do protokołu.  
 
Ad. 16 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu „Dostawa sprzętu i 
oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej - wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW, 
etap II”. 

Zabierając głos w tym punkcie Pan Tomasz Góraj – Sekretarz Powiatu 
przedstawił wyniki przetargu nieograniczonego  pn. „Dostawa sprzętu i 
oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej - wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW, 
etap II”. W wymaganym terminie tj. do dnia 10.12.br. do godziny 1000 
wpłynęła 1 oferta  firmy TRECOM ŁÓDŹ  Sp. z o.o. w kwocie brutto                         
99 883,50 zł za wykonanie dostaw objętych zamówieniem. W wyniku 
przeprowadzonej oceny oferta uzyskała największą ilość punktów. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór powyższej oferty.  

Ad. 17 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu „Zakup materiałów biurowych  
i papierniczych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek”. 

 W tym punkcie Sekretarz Góraj przedstawił również wyniki przetargu w 
trybie zapytania o cenę na „Zakup materiałów biurowych i papierniczych, 
tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek”. Wpłynęły 2 oferty. 
Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma Ósemka-Ołówek z siedzibą w 
Skierniewicach w kwocie 243.070,30 zł brutto  za dostawy objęte 
zamówieniem.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty.  



Ad. 18 Wniosek o wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu Zakup paliw 
płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w okresie od 15.02.2021 r. 
do 14.02.2023 r. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę.  

 

Ad. 19  Sprawy różne. 

W sprawach różnych Starosta Matysiak poinformowała, iż wyraził zgodę na  
ufundowanie pucharów na turniej szachowy który odbędzie się w ferie 
zimowe o puchar Starosty.  

Również w sprawach różnych ustalono kolejny termin posiedzenia zarządu na 
dzień  21 grudnia br. po Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  
 
Ad. 20 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia 
Starosta  Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1520 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:

