
P R O T O K Ó Ł NR 112/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 29 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 Dyrektora 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.  
4. Rozpatrzenie wniosku dyrektora SPZOZ o umorzenie należności wobec 

Powiatu Rawskiego. 
5. Rozpatrzenie wniosku dzierżawcy stołówki w ZSP w Białej Rawskiej  

o umorzenie czynszu najmu. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia 

obowiązków dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej. 
7. Omówienie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi 

powiatowej nr 1316E Pod Borem- Raducz w m. Wilkowice”. 
8. Prośba o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowań  

regulaminowych o wartości do 30 000,00 euro. 
9. Informacja na temat stanu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Remont 

drogi powiatowej 4105E Rossocha – Przewodowice – Rylsk Duży – 
Zuski – dr. woj. nr 707 na odcinku Annosław – Sławków. 

10. Rozpatrzenie propozycji  współpracy z Monitorem Urzędowym w 
zakresie (wymaganym przez obowiązujące przepisy) publikacji w prasie 
o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń dotyczących przetargów, wykazów, i 
innych.  

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz w sprawie 
zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok.  

12. Informacja o wyborze banku obsługującego Starostwo Powiatowe i 
jednostki organizacyjne w roku 2021. 

13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie   
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/163/2020 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 



ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które w roku 2020 nie wygasają 
z upływem roku budżetowego. 

14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-35. 

15.  Omówienie wystąpienia Zarządu Powiatu do Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego Rozbudowy szpitala Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej.  

16. Program sesji Rady Powiatu 30.12.2020 r. 
17.  Sprawy różne. 
18. Zamknięcie posiedzenia.                                     

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 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 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie. Uchwała                                               
Nr 297/2020 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 4 Rozpatrzenie wniosku dyrektora SPZOZ o umorzenie należności wobec 
Powiatu Rawskiego. 
Po zapoznaniu się z tematem, Zarząd Powiatu wyraził wstępnie pozytywną 
decyzje.   
 
Ad. 5 Rozpatrzenie wniosku dzierżawcy stołówki w ZSP w Białej Rawskiej o 
umorzenie czynszu najmu.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie umorzenia należności pieniężnych. 
Przedmiotowa uchwała nr 296/2020 stanowi złącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia 
obowiązków dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 
dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej. 
Przedmiotowa uchwała nr 295/2020 stanowi złącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad. 7 Omówienie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi 
powiatowej nr 1316E Pod Borem- Raducz w m. Wilkowice”. 



Zabierając głos w tym punkcie Pani Dyrektor Katarzyna Zagajewska 
poinformowała , iż w dniu 15.12.2020r. wpłynęło pismo od Wykonawcy tj. 
Aglet Sp. z o. o ., o zakończeniu robót. W dniu 23.12.2020 r. w trakcie odbioru 
robót stwierdzono brak zgodności wykonanych robót z umową tj. : 

-na warstwie ścieralnej występują spękania włoskowate oraz rakowiny, 
-brak zabezpieczeń jezdni bitumem, 
- brak zabezpieczenia połączeń nawierzchni bitumem, 

W związku z powyższym postanowiono nie odebrać robót. 
 

Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie 
postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy 
realizacji zadania 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 Prośba o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowań  
regulaminowych o wartości do 30 000,00 euro na : 

- świadczenie usług polegających na  pracach pielęgnacyjne zieleni oraz prace 
porządkowe w ciągach dróg powiatowych  wśród spółdzielni socjalnych 
zgodnie z art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych; 

- dostawa emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych dróg; 

 - dostawa grysów bazaltowych płukanych do remontów cząstkowych 
nawierzchni dróg powiatowych; 

 -dostawa mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno; 

 -dostawa kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5 mm. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę.  

Ad. 9 Informacja na temat stanu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Remont 
drogi powiatowej 4105E Rossocha – Przewodowice – Rylsk Duży – Zuski – dr. 
woj. nr 707 na odcinku Annosław – Sławków. 

W tym punkcie Pani Dyrektor Wydziału Infrastruktury poinformowała o 
wniosku wykonawcy w sprawie przedłużenia wykonania robót z powodu 
sytuacji covidowej do dnia 29.01.2021 roku.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na stosowny aneks.  

Ad. 10 Rozpatrzenie propozycji  współpracy z Monitorem Urzędowym w 
zakresie (wymaganym przez obowiązujące przepisy) publikacji w prasie o 
zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń dotyczących przetargów, wykazów i innych.   
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy na rok 2021 ( za kwotę 
2500 zł. netto).  



Ad. 11 Podjęcie uchwał 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 293/2020 w sprawie zmiany w budżecie 
powiatu oraz uchwałę nr 294/2020 w sprawie zmiany planów finansowych 
budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok. Przedmiotowe uchwały stanową 
złącznik nr 5 i 6 do protokołu.  
 
 
Ad. 12 Informacja o wyborze banku obsługującego Starostwo Powiatowe i 
jednostki organizacyjne w roku 2021. 

Zabierając głos w tym punkcie Skarbnik Powiatu Łukasz Sawicki poinformował 
iż Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej będzie prowadził obsługę bankową 
Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu rawskiego w 
2021 roku za kwotę 360 zł /miesięcznie od jednego  rachunku bankowego.   

Zarząd Powiatu zatwierdził wybór Banku Spółdzielczego.  

Ad. 13 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie   
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/163/2020 Rady Powiatu Rawskiego w 
Rawie Mazowieckiej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków 
budżetu Powiatu, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku 
budżetowego. 

Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego.   

Ad. 14 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-35. 

Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego.   

 

Ad. 15 Omówienie wystąpienia Zarządu Powiatu do Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego Rozbudowy szpitala Św. Ducha w 
Rawie Mazowieckiej.  

Zabierając głos w tym punkcie Starosta Matysiak przedłożył projekt 
wystąpienia. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie dofinansowania rozbudowy szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej.   

Ad. 16 Program sesji Rady Powiatu 30.12.2020 r. 



W tym punkcie Sekretarz przedstawił  program sesji Rady Powiatu która 
odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020 r. : 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2020-2033;  

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/163/2020 Rady 
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej w sprawie ustalenia 
wydatków budżetu Powiatu, które w roku 2020 nie wygasają z upływem 
roku budżetowego. 

 
Zarząd Powiatu zapoznał się z w/w  tematami sesji.   
 

Ad. 17 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono kolejny termin posiedzenia zarządu na dzień 
05.01.2021 r. godzina 1400 .  
 

Ad. 18 Zamknięcie posiedzenia.       
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1545 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:

