
P R O T O K Ó Ł NR 115/2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 12 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, 
Grażyna Walewska – Kierownik Oddziału Oświaty, Kultury i Sportu, Katarzyna 
Zagajewska  - Z-c Dyrektora Wydziału Infrastruktury. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Informacja o naborze wniosków na 2021 r. do programu „Infrastruktura 

sportowa plus”. 
3. Informacja o naborze wniosków na 2021 r. Budowa i modernizacja dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych. 
4. Informacja o toczących się postępowaniach Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego ws. usunięcia nieprawidłowości związanych  
z nieodpowiednim stanem technicznym wiaduktów drogowych na terenie 
powiatu rawskiego.  

5. Wniosek Komisji przetargowej ws. rozbudowy szpitala św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu na składanie pytań na 
15.01.2021 oraz przedłużenie terminu składania ofert na 05.02.2021 w 
postępowaniach przetargowych: Rozbudowa szpitala (…) oraz nadzór 
inwestorski dla zadania Rozbudowa szpitala (…). 

6. Prośba o wyrażenie zgody na modyfikację ogłoszenia - z uwagi na pytania o 
konieczność włączenia jednego z załączników jako wymaganego do oferty oraz 
konieczność zmiany sposobu obliczenia punktacji za gwarancje (co 
również podnieśli pytający w swych pytaniach). Dotyczy zadania pn. 
Rozbudowa szpitala (…) 

7. Prośba o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu składania ofert na 22.01. 
2021 w postępowaniu przetargowym na zadanie inwestycyjne pn. 
Termomodernizacja budynków na terenie powiatu rawskiego oraz modyfikację 
specyfikacji poprzez  dodanie załącznika nr 9 „Wzór Planu organizacji 
robót”  oraz zmianę nazewnictwa szkół:  było: ponadgimnazjalne- jest: 
ponadpodstawowe. Zatwierdzenie odpowiedzi na zadane przez oferentów 
pytania  

8. Planowana likwidacja filii Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej – 
zajęcie stanowiska. 



9. Sprawy różne. 
10. Zamknięcie posiedzenia.                                     

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta Józef 
Matysiak  witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Zabierając głos w tym punkcie Pani Katarzyna Zagajewska -  Z-c Dyrektora 
Wydziału Infrastruktury poinformował ,iż na Stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego opublikowano informację o naborze wniosków do programu 
„Infrastruktura sportowa plus”. W ramach którego zostanie przyznana pomoc 
finansowa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w 
formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinasowanie zadań w zakresie rozwoju 
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Maksymalna wysokość dofinansowania 
100 000,00 zł , Wysokość otrzymanej pomocy finansowej nie może przekroczyć 80% 
kosztów całkowitych zadania. Pozostałe środki muszą być zabezpieczone przez 
wnioskującą jednostkę samorządu terytorialnego. Termin składania ofert 31.01.2021 
– niedziela. W związku z tym, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu 
wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wniosek należy 
złożyć 29.01.2021 (Informacja uzyskana telefonicznie od pracownika Urzędu 
Marszałkowskiego). 

W związku z powyższym, Zarząd Powiatu  wskazał Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej   o dofinansowani na budowę ssali fitness i 
siłowni zewnętrznej.  

 
Ad. 3 W kolejnym punkcie Pani Dyrektor Zagajewska poinformowała ,iż zgodnie z 
pismem RŚI.7152.1.2021.JC z 07.01.2021, Zarząd Województwa Łódzkiego zaprosił 
jednostki samorządu terytorialnego do składania wniosków o przyznanie 
dofinansowania na realizacje zadania:  Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do 
gruntów leśnych.  Wnioski należy składać do 31.01.2021. Wysokość dofinansowania 
wynosi do 60% kosztów kwalifikowanych zadania. Zakres: roboty drogowe na długości 
do 1,500 km na całej szerokości jezdni wraz z innymi robotami bezpośrednio 
związanymi, a w szczególności rowami, przepustami i wjazdami. 

Zarząd Powiatu  zdecydował o złożeniu wniosku na Przebudowę drogi powiatowej                         
nr 4103E Dańków - gr. pow (Jakubów).  

 
Ad. 4 W kolejnym punkcie pani Dyrektor poinformowała, że  w 2020 r. Łódzki 
Wojewódzki Inspektor nadzoru budowlanego przeprowadził kontrole 6 wiaduktów 
drogowych mad CMK nr 4 Grodzisk Mazowiecki- Zawiercie: 

w  Chrząszewku, Annosławiu, Rylsku Dużym, Poradach Górnych, Sowidole, Rylsku 
Małym oraz 1 wiaduktu kolejowego (Kolej wąskotorowa) w Pągowie. W tej chwili 
ŁWINB wydał dwie Decyzję nakazujące Zarządowi Powiatu Rawskiego usunięcie 
nieprawidłowości związanych z nieodpowiednim stanem technicznym obiektów do dnia 
31.12.2021r. 



Zgodnie z art. 28 ust.2 pkt.1 ustawy    o drogach publicznych z 21 marca 1985r. (Dz.U. 
z 2020r., poz. 470 z późn. zm.), do zarządu kolei należy konserwacja znajdującej się nad 
skrajnią kolejową dolnej części konstrukcji wiaduktów drogowych, łącznie z 
urządzeniami zabezpieczającymi. W związku z tym, że kolej zaniedbała obowiązek 
ustawowy doprowadziła do sytuacji, w której wymagane są remonty obiektów- 
adresatem decyzji powinna być kolej. 

Zarząd Powiatu upoważnił  Starostę Józefa  Matysiaka i Wicestarostę Jacka Otulaka do 
składania odwołań od decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego. 

 
Ad. 5 Kontynuując Pani Dyrektor Katarzyna Zagajewska poinformował iż w dniu 
11.01.2021r. odbyło się posiedzenie Komisji przetargowej  w sprawie  rozbudowy 
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.                                
W związku z tym, że termin ogłoszenia przetargu przypadł na okres świąteczno- 
noworoczny,  komisja uznała iż zasadnym jest przedłużenie terminu zadawania pytań 
oraz składania ofert. I zwróciła się z wnioskiem  o wyrażenie zgody na przedłużenie 
terminu na składanie pytań na 15.01.2021 oraz przedłużenie terminu składania ofert na 
05.02.2021 w postępowaniu przetargowym: Rozbudowa szpitala (…) oraz przedłużenie 
terminu na składanie pytań na 15.01.2021 i przedłużenie terminu składania ofert na 
08.02.2021 w postępowaniu przetargowym w zadaniu na  nadzór inwestorski dla 
zadania Rozbudowa szpitala (…). Uczyni to postępowanie bardziej konkurencyjnym i 
transparentnym. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu na składanie pytań na 
15.01.2021 oraz przedłużenie terminu składania ofert na 05.02.2021 w postępowaniach 
przetargowych: Rozbudowa szpitala (…) oraz nadzór inwestorski dla zadania 
Rozbudowa szpitala (…). 

 
Ad. 6 Zarząd Powiatu wyraził zgodę. 
 
Ad. 7 Zarząd Powiatu wyraził zgodę. 
 
Ad. 8 W tym punkcie Pani Grażyna Walewska – Kierownik Oddziału Oświaty, Kultury 
i Sportu przedstawiła pismo Pani Kierownik Filii Biblioteki Pedagogicznej w Rawie 
Mazowieckiej w którym zwraca się z prośbą o wsparcie działań w kwestii nie likwidacji 
biblioteki.  
W związku z pismem Kierownika Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach Filii w 
Rawie Mazowieckiej dotyczącym zamiaru likwidacji placówki, Zarząd Powiatu 
Rawskiego podjął decyzję o zaproponowaniu do porządku obrad najbliższej sesji punktu 
dotyczącego podjęcia stanowiska w tej sprawie.     
                                                          
Ad. 9 Sprawy różne. 



W sprawach różnych Zarząd Powiatu uczcił minutą ciszy śp. Zmarłego Edwarda Gnat 
– samorządowca, działacza społecznego i byłego posła na Sejm RP. byłego posła PSL 
oraz radnego sejmiku łódzkiego.  
Zabierając głos w tym punkcie Radny Jarosław Kobierski poinformował iż zostało 
zrobione rozeznanie rynku w kwestii zakupu ciągnika rolniczego na potrzeby zarządu 
dróg powiatowych, zgodnie z sugestią zarządu. W związku z tym niezbędne jest 
zwiększenie środków finansowych na ten cel w budżecie powiat. Zarząd Powiatu 
wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych.  
Również w sprawach różnych ustalono kolejne posiedzenie Zarządu na dzień                     
20 stycznia br. godzina 1400 oraz Sesji Rady Powiatu Rawskiego na dzień 29.01.br 
godzina 1200. 
 
 
Ad. 10 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          ............................................... 

 

 

 


	Zarząd Powiatu:

