
 P R O T O K Ó Ł NR 114/2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 05 stycznia 2021 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, Halina Bartkowicz- 
Błażejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej.  

 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Podjęcie decyzji w sprawie gotowości realizacji w 2021r. „Programu 

Wyrównywania Różnic między regionami III”, finansowanego  
ze środków PFRON. 

3. Wniosek o wyrażenie zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług 
polegających na  pracach pielęgnacyjne zieleni oraz prace porządkowe  
w ciągach dróg powiatowych ze Spółdzielnią Socjalną „Pracuj z Nami”.  

4. Wyrażenie zgody na podpisanie umowy  na usługi: zbieranie, transport, 
unieszkodliwianie i utylizacja zwłok zwierząt lub ich części z terenu pasa 
drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego. 

5. Omówienie pisma od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”  ws. 
wydania zezwolenia na przejazd drogami powiatowymi oznakowanymi 
ograniczeniami tonażowymi. 

6. Informacja o Decyzjach Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
ws. usunięcia nieprawidłowości związanych z nieodpowiednim stanem 
technicznym wiaduktów drogowych w m. Annosław i Chrząszczewek.  

7. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie opracowania planu finansowego zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Powiatu 
Rawskiego na 2021 rok. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie opracowania planów finansowych 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej na 2021 rok. 

9. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn. ”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.” 

10.  Sprawy różne. 
11. Zamknięcie posiedzenia.                                     

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta - Józef 
Matysiak  witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 



 
Ad. 2 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do programu pn. „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowanych ze środków 
PFRON projektów w ramach obszaru B, C, D, F i G. 
 
 
Ad. 3 W tym punkcie pani  Katarzyna Zagajewska – Dyrektor Wydziału Infrastruktury  
poinformowała ,iż zostało przeprowadzone postępowanie zgodne z regulaminem 
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
równowartości kwoty 30 000  na prace pielęgnacyjne zieleni oraz prace porządkowe 
w ciągach dróg powiatowych  

W wyniku przeprowadzonego postępowania uzyskano dwie oferty: 

1. Spółdzielnia Socjalna „Pracuj z Nami” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, 
ul. Warszawska 14,  96-200 Rawa Mazowiecka w cenie ofertowej                      
18 750,00zł brutto/miesięcznie, 

2. Rawsko – Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” z siedzibą w 
Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 24E w 
cenie ofertowej 22 000,00zł brutto/miesięcznie. 

 
 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy na świadczenie usług 
polegających na  pracach pielęgnacyjne zieleni oraz prace porządkowe  
w ciągach dróg powiatowych ze Spółdzielnią Socjalną „Pracuj z Nami”.  
 
 
Ad. 4 W kolejnym punkcie Pani Dyrektor Zagajewska poinformowała ,iż zostało 
przeprowadzone postępowanie zgodne z regulaminem udzielania zamówień 
publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000  
na usługi: zbieranie, transport, unieszkodliwianie i utylizacja zwłok zwierząt lub ich 
części z terenu pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania uzyskano jedna ofertę: 

1. Mirosław Boguszewski, u. Reymonta 16, 96-200 Rawa Mazowiecka 

- w cenie ofertowej 1296,00 zł brutto/miesięcznie. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy na  usługi: zbieranie, transport, 
unieszkodliwianie i utylizacja zwłok zwierząt lub ich części z terenu pasa drogowego 
dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego z Panem Mirosławem 
Boguszewskim.  
 
 
Ad. 5 Kontynuując  Dyrektor  Zagajewska przedstawiła pismo od Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp z o.o. w Skierniewicach ws. wydania 



zezwolenia na przejazd drogami powiatowymi oznakowanymi ograniczeniami 
tonażowymi niżej w/w  pojazdów: 

-Kamaz o ładowności 13,5 tony, 

- Mercedes- Benz Arocs o ładowności 14,835 tony 

Zakład świadczy usługi w zakresie nieodpłatnego dowozu osadu powstałego w wyniku 
oczyszczania ścieków do gospodarstw rolnych. 

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody.  
 
Ad. 6 W kolejnym punkcie Dyrektor  Zagajewska poinformowała o  Decyzjach 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego ws. usunięcia nieprawidłowości 
związanych z nieodpowiednim stanem technicznym wiaduktów drogowych w m. 
Annosław i Chrząszczewek.  
Zarząd Powiatu zdecydował o odwołaniu się od decyzji.  
 
 
Ad. 7 W tym punkcie Skarbnik Łukasz Sawicki przedstawił i omówił projekt uchwały 
Zarządu Powiatu w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Powiatu Rawskiego na 2021 
rok. Zarząd Powiatu przyjął uchwałę nr 300/2021.Uchwała stanowią załączniki nr 2 
do protokołu. 

Ad. 8  Kontynuując Pan Skarbnik przedstawił i omówił projekt uchwały Zarządu w 
sprawie opracowania planów finansowych Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej na 2021 rok. 
Zarząd Powiatu przyjął uchwałę nr 301/2021.Uchwała stanowią załączniki nr 3 do 
protokołu. 

Również w tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął informacja o wykorzystaniu środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek 
samorządu terytorialnego do końca 2020 roku.  
 

Ad. 9 W tym punkcie Pan Tomasz Góraj – Sekretarz Powiatu  przedstawił wyniki 
przetargu nieograniczonego pn. ”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.” 
W wyniku przeprowadzonego postępowania uzyskano jedną ofertę Mazowiecka 
Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA Rzeszów w cenie ofertowej 
296.755,00 zł. zł brutto (na realizację przeznaczono kwotę 310 000,00 zł).  
Zarząd zatwierdził wyniki postępowania. 
 
Ad. 10 Sprawy różne. 
Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Józef Matysiak złożył wszystkim 
obecnym na zarządzie życzenia noworoczne.  
Również w sprawach różnych ustalono kolejne posiedzenie Zarządu na dzień  12 
stycznia br. godzina 1400. 



 
 
Ad.11 Zamknięcie posiedzenia.       
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1530 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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