
P R O T O K Ó Ł NR 127/2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 30 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,  Stefan Goryczka  
- Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.                                          

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Uchwała Zarządu w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok oraz w sprawie zmiany 

planów finansowych budżetu powiatu rawskiego na 2021 rok. 
3. Uchwała Zarządu w sprawie zmiany WPF na lata 2021 – 2035. 
4. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za 2020 rok. 
5. Informacja nt. wyników postępowania w trybie zapytania o cenę zamówienia 

klasycznego.  
6. Udzielenie pełnomocnictwa Panu Marcinowi Kosowi.   
7. Wyrażenie zgody na aneksowanie Porozumienia zawartego 29 maja 2020 r. 

pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i 
Autostrad a Powiatem Rawskim  w sprawie  przesunięcia terminu przedsięwzięcia 
tj. ustalenia zasad przygotowania, realizacji i finansowania dokumentacji, 
wydzielającej pas drogowy i umożliwiającej wygaszenie trwałego zarządu 
GDDiKA, z uwzględnieniem granic pasa drogowego  i granic zarządów dróg,  nie 
później niż do dnia 30 czerwca 2021 ( działki 268/2 oraz 510/1 obręb Konopnica, 
gm. Rawa Mazowiecka). 

8. Wyrażenie zgody na aneksowanie Porozumienia zawartego 16 lutego 2021r. 
pomiędzy  Gminą Rawa Mazowiecka a Powiatem Rawskim, w sprawie 
przesunięcia terminu wykorzystania dotacji przeznaczonej na wykonanie podziału 
geodezyjnego  działki 268/2 oraz 510/1 obręb Konopnica, gm. Rawa Mazowiecka 
w celu wydzielenia pod drogę serwisową- nowy termin wykorzystania dotacji 30 
czerwca 2021r. 

9. Zamknięcie posiedzenia.  
 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  Rawski 
– Józef Matysiak, witając członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok oraz w 
sprawie  zmiany planów finansowych. 

Przedmiotowe Uchwały Nr 324/2021 i Nr 325/2021 stanowią złączniki nr 2 i 3 do 
niniejszego protokołu.  

 
Ad. 3  W kolejnym punkcie  Zarząd Powiatu również podjął uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2021 – 2035. Przedmiotowa Uchwała                           
Nr 326/2021 stanowi złącznik nr 4  do niniejszego protokołu.  



Ad. 4 W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął informacje:  

- informację o przebiegu wykonania budżetu za 2020 roku, 

- informację o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2020 – 2035 za 2020 rok, 

- informację o dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych 
Powiatu Rawskiego z tytułu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i 
publicznoprawnym, do których nie stosuje się ustawy -  Ordynacja podatkowa, 
udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych należności w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 
31 grudnia 2020 roku, 

- informację o przebiegu wykonania planów finansowych SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej za 2020 
roku, 

- informację o stanie Mienia Powiatu Rawskiego za 2020 rok. 

 
Ad. 5 W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął informacja ( przedstawioną przez pana   
Dyrektora Stefana Goryczkę ) nt. wyników postępowania w trybie zapytania o cenę 
zamówienia klasycznego, poniżej progu stosowania ustawy PZP dotyczącego 
wykonania” Modernizacji szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej 3 klasy z 
terenu powiatu rawskiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-
NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci”  Etap II – Założenie punktów osnowy 
wysokościowej i przeliczenie do państwowego układu wysokościowego  
PL-EVRF2007-NH cz.1. 

Na zadanie przeznaczono w budżecie 140 000,00 zł (zadania rządowe Dz.71012). 
Zapytanie ofertowe wysłano do 3 wykonawców prac geodezyjnych. W określonym 
terminie wpłynęły 2 oferty w cenach ofertowych  124 950.00 zł.  i 127 800.00 zł.  

Do wykonania w/w usługi wybrano wykonawcę prac spełniającego wymagania 
ofertowe i deklarującego najniższą cenę J.W. GEO Jakub Walczak  za kwotę  
124 950.00 (wykonawca zwolniony z VAT). 

Ad. 6  W tym punkcie Zarząd Powiatu udzielił Panu Marcinowi Kosowi, członkowi i 
sekretarzowi komisji  przetargowej w postępowaniu 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”- 
Postępowanie  nr : WI.III.7111.3.2020 pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność 
z oryginałem dokumentacji w w/w postępowaniu. 

Ad. 7 Zarząd Powiatu wyraził zgodę. 

Ad. 8 W tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę.  

Ad. 9 Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1500 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          ............................................... 
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