
P R O T O K Ó Ł NR 125/2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 16 marca 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: Tomasz Góraj - Sekretarz Powiatu, Łukasz Sawicki – 
Skarbnik Powiatu, Katarzyna Zagajewska  - Dyrektor Wydziału Infrastruktury , 
Andrzej Latek  - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej , Marcin Kos.                        

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu.  
3. Rekomendacja Komisji przetargowej ws. wyboru najkorzystniejszej oferty 

na zadanie inwestycyjne 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”. 

4. Informacja o konieczności wysłania do oferentów pisma ws. wyrażenia 
zgody na przedłużenie związania  ofertą w postępowaniu 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. 

5. Rozpatrzenie wniosku Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki” w sprawie 
użyczenia pasa drogowego stanowiącego pobocze drogi powiatowej nr 
4122E w miejscowości Lewin, części działki nr 341/1 na którym znajduje się 
słup z gniazdem bocianim . Użyczenie jest celem dysponowania dla realizacji 
remontu gniazda bocianiego.  

6. Przedstawienie wniosku Komendanta Powiatowego PSP w Rawie 
Mazowieckiej w sprawie wsparcia finansowego zakupu samochodu 
ratowniczo-gaśniczego. 

7. Informacja Starosty Rawskiego o możliwości uzyskania dotacji.  
8. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1545 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu. 
 



Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Protokół zostały przyjęte jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 W tym punkcie Zarząd Powiatu zapoznał się z rekomendacją Komisji 
przetargowej której posiedzenie odbyło się w dniu 16 marca br. o godzinie 1430                                     

Komisja rekomenduje wybór oferty złożonej przez oferenta – GRUPA 
SZYMBUD Sp. z o o., Sp. kapitałowa jako wybór najtańszej i najkorzystniejszej 
oferty. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z rekomendacją komisji zatwierdził 
jednogłośnie wybór oferty złożonej przez oferenta – GRUPA SZYMBUD Sp. z o 
o., Sp. kapitałowa do realizacji zadania inwestycyjne 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. 4 Zabierając głos w tym punkcie Pani Katarzyna Zagajewska – Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury poinformował o konieczności wysłania do oferentów 
pisma w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie związania  ofertą w 
postępowaniu 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”. 
Zarząd zapoznał  się z przedstawioną informacją.  
 
Ad. 5 W tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę.  

Ad. 6 Zarząd Powiatu podjął decyzję o udzieleniu wsparcia  finansowego w  
wysokości 30 000 zł. Projekt zmian w budżecie powiatu zostanie przedstawiony 
na najbliższej Sesji Rady Powiatu Rawskiego.   
 
Ad. 7 Zabierając głos w tym punkcie Starosta Matysiak poinformował o 
możliwości uzyskania dotacji zewnętrznej na remont zabytkowego parowozu w 
wysokości 1 miliona zł. Niezbędne jest zabezpieczenie środków własnych w 
wysokości 100 tyś. zł.  
 
Ad. 8 Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia 
Starosta  Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1620 zamknięcia 
posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  



 
Sporządziła: 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:

