
P R O T O K Ó Ł NR 117/2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 28 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-c Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Ryszard 
Studziński – p.o. Kierownik Obwodu – Drogowo – Mostowego, 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. Wniosek Powiatowej Biblioteki Publicznej o objęcie obsługą wspólną. 
4. Wniosek o wyrażenie zgody na zlecenie firmie FORSAFE usługi dot.  

wykonania analizy ryzyka oraz opracowania dokumentacji i procedur Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie minimalnych stawek czynszu za lokale 
użytkowe w budynkach powiatu rawskiego. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia dyrektora PCPR do 
składnia oświadczeń woli. 

7. Użyczenie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lokali znajdujących 
się na parterze budynku położonego w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Kościuszki 5, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności. 

8. Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży dz nr 308/19 obr 4 m. Rawa Mazowiecka 
będącej własnością Powiatu Rawskiego. 

9. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia planu i wysokości dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 rok.  

10. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 
dofinansowania rozbudowy Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ze 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

11. Informacja z sesji otwarcia ofert: „Poprawa efektywności energetycznej 
budynków na terenie powiatu rawskiego”.      

12. Pismo mieszkańców m. Zaborze ws. utwardzenia nawierzchni.  
13. Pismo KGW w Teodozjowie ws. przywrócenia połączenia autobusowego. 
14. Prośba o wyrażenie zgody na wszczęcie procedury pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej drogi powiatowej 4109E Kurzeszyn – Janolin na odcinku od 
starego przebiegu drogi wojewódzkiej 707 do ronda na drodze wojewódzkiej 
707, kaskadowego przekazania drogi wojewódzkiej 707 stary przebieg oraz 
pozbawienia kategorii drogi  Powiatowej 4118 E Pukinin- Mogielnica obręb 
Sowidół. 



15. Przedstawienie projektu Porozumienia na przebudowę/budowę drogi 
powiatowej nr 4110E- ul. Targowej.  

16.  Informacja z posiedzenia Komisji przetargowej ws. rozbudowy Szpitala. 
17. Wniosek o objęcie Mostu w Żydomicach monitoringiem i umieszczenie  

w pasie drogowym video kamery. 
18. Uzgodnienie w zakresie lokalizacji sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie 

drogi  powiatowej 4306E Wiechnowice - Lesiew m. Cielądz. 
19. Uzgodnienie w zakresie lokalizacji linii kablowej SN  w pasie 

drogi  powiatowej 4110E Rawa Mazowiecka - Dziurdzioły w m. Boguszyce 
Małe. 

20.  Udzielenie Pełnomocnictwa dla Pani Dyrektor PUP Bożeny Woźniak do 
reprezentowania Powiatu Rawskiego przed Sądem Rejonowym w Rawie 
Mazowieckiej.  

21. Uchwała Zarządu w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok oraz w sprawie 
zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2021 rok. 

22. Przedstawienie oferty uczestnictwa w programie „Bezpieczny Skarbnik” dla 
Powiatu Rawskiego – Oferta od firmy AESCO GROUP. 

23. Sprawy różne. 
24. Zamknięcie posiedzenia.                                     

 
  
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1100 dokonał Starosta  Rawski 
– Józef Matysiak, witając 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 W tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie obsługą wspólną 
Powiatową Bibliotekę Publiczną w Rawie Mazowieckiej. 
 
Ad. 4 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie firmie FORSAFE Sp. z o o. usługi 
dotyczącej wykonania analizy ryzyka dla operacji przetwarzania danych osobowych,  
oraz opracowania dokumentacji i procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji w Starostwie Powiatowym, przeszkolenie pracowników z zasad ochrony 
danych osobowych i cyberprzestępstwa (ok. 120 osób). Za wykonanie przedmiotu 
Umowy, Wykonawcy należy się wynagrodzenie w wysokości 15.400 zł. netto +Vat .   
 
Ad. 5  Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie minimalnych stawek czynszu za lokale 
użytkowe w budynkach powiatu rawskiego. Uchwała nr 305/2021 stanowi załącznik                        
nr 2 do niniejszego protokołu.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Ad. 6 W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwałę upoważniającą Panią Halinę 
Bartkowicz- Błażejewską – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Rawie Mazowieckiej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
bieżącej działalności powiatu i prowadzenia spraw związanych ze zwykłym zarządem 
jednostką. Uchwała nr 306/2021 stanowi załącznik  nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
 
Ad. 7 Zagadnienie użyczenia lokali dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
przedstawił Sekretarz Powiatu. 



Zarząd Powiatu Rawskiego wyraził zgodę na zawarcie umowy użyczenia na 3 miesiące 
9 lokali (pokoje nr: 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110) znajdujących się na 
parterze budynku położonego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5 o łącznej 
powierzchni 105,24 m2 . Biorący w użyczenie ponosił będzie na rzecz Użyczającego 
opłaty za media (dostawa wody, odprowadzanie ścieków, energia elektryczna, wywóz 
odpadów stałych, opłata za korzystanie z telefonów stacjonarnych, opłata za korzystanie 
z służbowych telefonów komórkowych). W celu zawarcia umowy użyczenia na czas 
nieokreślony zostanie przeprowadzona odpowiednia procedura.  

 
Ad. 8 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury sprzedaży nieruchomości  
działka nr 308/19 położona w  obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka będącej własnością 
Powiatu Rawskiego, w trybie przetargu nieograniczonego za cenę wywoławczą  95 zł 
netto za 1m2. Cena  nieruchomości równa oszacowanej wartości 812 797zł netto. 

 
Ad. 9 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2021 planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust 3a 
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz form i specjalności 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021 w szkołach i 
placówkach  
 
Ad. 10 W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego dofinansowania rozbudowy 
Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ze środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. ( złożony przez dwa kluby PSL i PiS).  
  
Ad. 11 W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął informację z otwarcia ofert na zadanie 
pn.  „Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego  
współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020”. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz 
z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i zgód wymaganych przepisami prawa a 
następnie wykonanie na ich podstawie robót budowlanych w postaci : Zadanie nr 1 - 
Termomodernizacja budynku Internatu i kuchni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Białej Rawskiej, Zadanie nr 2 -Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej Zadanie nr 3 -Termomodernizacja 
budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania:  

Całkowita wartość Projektu wynosi : - Zadanie 1 - 1 202 517,50  zł brutto; 

                                                             - Zadanie 2 – 2 542 899,30 zł brutto;  

                                                                     - Zadanie 3 – 2 166 769,20 zł brutto; 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy  w terminie do 30 
listopada 2021r. 

W wymaganym terminie, tj. do godz. 1000,  22.01.2021r., wpłynęły 4 oferty: 



Nr 

oferty 

 

Nazwa i adres  

Wykonawcy                                               

Cena brutto 

 

Długość okresu 
gwarancji 

1. 
Top Construction L.T.D. Sp.k.  

ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa 

Zadanie 1 -
1 167 270,00 zł; 

Zadanie 2 -
2 456 310,00 zł; 

Zadanie 3 -2 121 
750,00 zł; 

 

 

36 miesięcy 

 

 

 

2. 

Konsorcjum firm: 

1. WIMAKS Toczyłowski Dariusz 

    Ul. Sadowa 47, 05-410 Józefów; 

2. AGBUD USŁUGI BUDOWLANE  

    Agnieszka Hińcza 

    Ul. Polna 15, 05-480 Otwock 

Zadanie 1 -1 937 
563,20 zł; 

 

 

36 miesięcy 

 

 

3. 

Konsorcjum firm: 

1. WIMAKS Toczyłowski Dariusz 

    Ul. Sadowa 47, 05-410 Józefów; 

2. AGBUD USŁUGI BUDOWLANE  

    Agnieszka Hińcza 

    Ul. Polna 15, 05-480 Otwock 

Zadanie 3 -
3 127 398,00 zł; 

 

36 miesięcy 

 

4. 

Konsorcjum firm: 

1. WIMAKS Toczyłowski Dariusz 

    Ul. Sadowa 47, 05-410 Józefów; 

2. AGBUD USŁUGI BUDOWLANE  

    Agnieszka Hińcza 

    Ul. Polna 15, 05-480 Otwock 

Zadanie 2 -3 221 
640,60 zł; 

 

36 miesięcy 

 

 

 
Ad. 12 Zabierając głos w tym punkcie pani Dyrektor Zagajewska poinformował ,iż  dniu 
21.01.2021r. wpłynęło pismo od mieszkańców miejscowości Zaborze z prośbą o położenie 
nowej nawierzchni asfaltowej  na długości 200 m oraz utwardzenie nawierzchni na odcinku 
600 m. 



Po zapoznaniu się z tematem sprawy, Zarząd Powiatu podjął decyzje o przeprowadzeniu 
bieżących napraw.  

 
Ad. 13 W tym punkcie pani Dyrektor Wydziału Infrastruktury poinformował, iż  w dniu 
22.01.2021r. wpłynął wniosek Zarządu KGW w Teodozjowie  w imieniu mieszkańców 
Teodozjowa i Jelitowa ws. przywrócenie lokalnego połączenia autobusowego na trasie: 
Biała Rawska- Wólka Lesiewska- Teodozjów- Jelitów- Przewodowice- Rawa 
Mazowiecka. W ramach obowiązującej umowy o dofinansowanie nie ma możliwości 
rozszerzenia zakresu świadczonych usług. Z informacji uzyskanych w Urzędzie 
Wojewódzkim w Łodzi wynika, że w najbliższym czasie nie jest zaplanowany nabór na 
dofinansowanie zadań w zakresie przewozów autobusowych. W przypadku 
uruchomienia kolejnego naboru Zarząd Powiatu Rawskiego rozważy możliwość 
złożenia wniosku o dofinansowanie linii autobusowej wnioskowane przez KGW w 
Teodozjowie. Jednocześnie należy zauważyć, że usługi z zakresu transportu 
publicznego organizuje również Marszałek Województwa Łódzkiego 
 
Ad. 14 Zarząd Powiatu  wyraził zgodę na wszczęcie procedury pozbawienia kategorii 
drogi powiatowej drogi powiatowej 4109E Kurzeszyn – Janolin na odcinku od starego 
przebiegu drogi wojewódzkiej 707 do ronda na drodze wojewódzkiej 707, kaskadowego 
przekazania drogi wojewódzkiej 707 stary przebieg oraz pozbawienia kategorii 
drogi  Powiatowej 4118 E Pukinin- Mogielnica obręb Sowidół.  
Zabierając głos w tym punkcie Starosta Matysiak polecił dokonać analizy ile jest jeszcze 
podobnych przypadków przebiegu dróg powiatowych przez inne powiaty? 
 

Ad. 15 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie  porozumienia na 
przebudowy/budowy drogi powiatowej nr 4110E  przy ul. Targowej . Przebudowa 
spowodowana jest inwestycją niedrogową w zakresie wykonania skrzyżowania oraz 
chodnika oraz budowy drogi publicznej określonej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej. 

Ad. 16 W tym punkcie Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją  z posiedzenia Komisji 
przetargowej w sprawie rozbudowy szpitala w której przedstawiono ostateczną 
propozycję odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego na zadanie 
inwestycyjne pn. Rozbudowę szpitala św. Ducha. W związku z dużym zakresem pytań 
Zarząd Powiatu podjął decyzję o wydłużeniu terminu na składania ofert do 12.02.2021r.  

 
Ad. 17 W związku z  nagminnym naruszaniem zakazu wjazdu na most pojazdów i 
niszczeniem barier oraz nawierzchni mostu, Zarząd Powiatu wyraził zgodę  o objęcie 
mostu w Żydomicach monitoringiem i umieszczenie w pasie drogowym video kamery 
(koszt ok. 1000 zł.) 
Zabierając głos w tym punkcie Pan Kierownik Ryszard Studziński poinformował iż 
wpłynął wniosek dotyczący naprawy przejazdu przez torowisko w Rogowie, którym 
zarządza Fundacja Kolei Wąskotorowych Zarząd Powiatu polecił określić koszty 
naprawy. 
 
Ad. 18 Zarząd Powiatu uzgodnił  lokalizację sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie 
drogi  powiatowej 4306E Wiechnowice – Lesiew w  miejscowości Cielądz (działka nr 
ewidencyjny: 184, 810/15, 883 – obręb Cielądz).  
 



Ad. 19 Zarząd Powiatu uzgodnił  lokalizację linii kablowej SN  w pasie drogi  powiatowej 
4110E Rawa Mazowiecka - Dziurdzioły w miejscowości Boguszyce Małe  (działka nr 
ewidencyjny 269/1– obręb Boguszyce Małe). 

Ad. 20 W tym punkcie Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Bożenie Woźniak 
– Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej do reprezentowania 
Powiatu Rawskiego przed Sądem Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Wydział I 
Cywilny oraz przed sądami powszechnymi wszystkich  instancji w sprawie z 
powództwa Powiatu Rawskiego przeciwko  Firmie RAFCAR ze Stanisławowa na kwotę 
5.000 zł. wraz z odsetkami.  
 
Ad. 21 Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok oraz 
w sprawie  zmiany planów finansowych. 
Przedmiotowe Uchwały Nr 302/2021,  Nr 303/2021 stanowią złączniki nr 4 i 5 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 22 Zabierając głos w tym punkcie Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu 
przedstawił ofertę uczestnictwa w programie „Bezpieczny Skarbnik” od  firmy AESCO 
GROUP dla Powiatu Rawskiego. 
Zarząd Powiatu zaakceptował przedmiotową ofertę.  
 
 
Ad. 23 W sprawach różnych ustalono kolejny termin posiedzenia zarządu na dzień 
02.02.2021 roku godzina 1400. 
 
Ad. 24 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1230 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:

