
 
P R O T O K Ó Ł NR 128/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 
w dniu 13 kwietnia 2021 roku 

 
 

Przewodniczący Zarządu- Starosta Rawski Pan Józef Matysiak o godz. 12.00 
otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu Rawskiego. Następnie stwierdził prawomocność 
obrad. Zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu na  
5 członków Zarządu Powiatu obecnych jest 5 członków Zarządu. Wobec powyższego 
wszystkie decyzje, które Zarząd będzie podejmował będą miały moc obowiązującą.  
W posiedzeniu uczestniczyli także zaproszeni goście, zgodnie z załączoną listą 
obecności.  
 
Następnie przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad, który został 
przyjęty jednogłośnie: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń zarządu.  
5. Informacja Starosty Rawskiego o wsparciu finansowym z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. 
6. Informacja dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej o bieżącej sytuacji 

finansowej zakładu. 
7. Zatwierdzenie Programu Naprawczego SPZOZ oraz projektu uchwały w sprawie 

zatwierdzenia "Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na lata 2020-2022”. 

8. Przedstawienie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu SPZOZ. 
9. Wykaz zawartych umów najmu i dzierżawy przez SPZOZ 
10. Pełnomocnictwo dla Pana A. Woszczyka Dyrektora LO w Rawie Mazowieckiej do 

podpisania porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach programu  
m-Legitymacja. 

11. Pismo Pana P. Malika Dyrektora ZPS w Rawie Mazowieckiej o wyrażenie zgody 
na udział w konkursie Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”. 

12. Prośba o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na wynajem koparki i równiarki na 
rok 2021. 

13. Informacja na temat realizacji zadania inwestycyjnego pn.  Remont drogi 
powiatowej nr 1316E Pod Borem - Raducz w m. Wilkowice. 

14. Uzgodnienie w zakresie lokalizacji linii gazowej w pasie DP 4108E  
w m. Wałowice. 

15. Uzgodnienie w zakresie lokalizacji sieci gazowej w pasie kolejowym Rogowskiej 
Kolei Wąskotorowej w Głuchowie. 

16. Para Buch- informacja o projekcie 
17. Informacja o konieczności naprawy parkingu przy budynku przychodni przy ulicy 

Niepodległości 



18. Informacja o konieczności opracowania  mapy dc. prawnych nieruchomości poł.  
w Grabicach, gm. Cielądz, (dz.nr 417) po wyznaczeniu w terenie punktów 
granicznych ustalonych  w postępowaniu scaleniowym z 1981 r. Wynik 
postępowania zapytania ofertowego. 

19. Informacja dot. wstępnego projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego, oznaczonej nr dz. 
549/3 (obręb 4), w związku z planowaną sprzedażą wydzielonej części na rzecz 
właściciela nieruchomości przyległej. 

20. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania środków finansowych 
Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 

21. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. 
22. Projekt uchwały Rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2035. 
23. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 2021. 
24. Propozycja Kancelarii Brokerskiej MODUS Sp. z o. o. objęcia wspólnym 

programem ubezpieczenia wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. 
25. Tematy na sesję Rady Powiatu Rawskiego. 
26. Sprawy różne. 
27. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 4 W tym punkcie jednogłośnie zostały przyjęte protokoły z poprzednich posiedzeń 
Zarządu.  
 
Ad 5 Starosta Rawski przedstawił informację o wsparciu finansowym z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9 milionów złotych na rozbudowę Szpitala 
Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej. W ramach inwestycji planowane jest 
wybudowanie odrębnego, jednopiętrowego budynku połączonego z budynkiem 
głównym szpitala o całkowitej powierzchni użytkowej 1195,12 m2. W budynku na 
parterze usytuowany będzie Oddział Intensywnej Terapii, na piętrze 3-salowy blok 
operacyjny z pomieszczeniami pomocniczymi. Wybudowany zostanie także łącznik 
pomiędzy nowym budynkiem i budynkiem Oddziału Chorób Wewnętrznych. 
Zaplanowano również pełne wyposażenie wybudowanych obiektów w niezbędne 
urządzenia i sprzęt medyczny. Ponadto poinformował o deklaracjach wsparcia 
finansowego przez samorządy z terenu powiatu w kwocie 100 zł od mieszkańca. 

Ad. 6 W kolejnym punkcie Dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej Pani Małgorzata 
Leszczyńska wraz z pracownikami przedstawiła informację o bieżącej sytuacji 
finansowej zakładu. 
 
Ad. 7 Zarząd Powiatu Rawskiego jednogłośnie zatwierdził Program Naprawczy SPZOZ 
oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na lata 2020-2022, 
stanowiące załącznik nr 2 do protokołu. 
 



Ad. 8 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przedstawienia projektu uchwały Rady 
Powiatu w sprawie zmiany statutu SPZOZ. Projekt stanowiący załącznik nr 3 do 
protokołu omówił Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. Zarząd 
jednogłośnie przyjął przedmiotowy projekt. 
 

Ad. 9 W tym punkcie Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 
przedstawił wykaz zawartych umów najmu i dzierżawy przez SPZOZ, który stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 10 Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Arkadiuszowi Woszczykowi 
Dyrektorowi LO w Rawie Mazowieckiej do podpisania porozumienia z Ministerstwem 
Cyfryzacji w ramach programu  m-Legitymacja. 
 
Ad. 11 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział w konkursie Edukacja Ekologiczna  
pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” ZPS w Rawie Mazowieckiej. 
 
Ad. 12 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy na wynajem koparki  
i równiarki na rok 2021. W celu utrzymania  przejezdności dróg  gruntowych, konieczne 
jest wykonanie trzy razy w roku profilowania dróg równiarką. Prace koparką będą 
wykonywane w pasie drogowym, głównie w celu udrożnienia  rowów i przepustów.  
 
Ad. 13 W tym punkcie Pani Katarzyna Zagajewska- Dyrektor Wydziału Infrastruktury 
przedstawiła informację na temat realizacji zadania inwestycyjnego pn.  Remont drogi 
powiatowej nr 1316E Pod borem- Raducz w m. Wilkowice. W dniu 09.04.2021 r. 
wykonawca robót firma Aglet poinformowała, że wykonała działania naprawcze 
polegające na pojedynczym utrwaleniu nawierzchni. W ocenie Wydziału Infrastruktury 
naprawa została wykonana nieprawidłowo. 
 
Ad. 14 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza gazowego w pasie DP 4110E 
Wałowice – Wilkowice (dz. nr ew. 635/2 obręb Wałowice). Przyłącze planowane jest 
do działki nr 614/3 obręb Wałowice, należącej do Piotra Studzińskiego. Inwestycję 
zaplanowano zrealizować rozkopem wąskoprzestrzennym z zastosowaniem rury 
osłonowej z posadowieniem na głębokości 1.30 m. Planowana długość urządzeń w pasie 
drogi powiatowej to 85,0 m. Parametry projektowanego urządzenia odpowiadają 
wymaganiom, które pozwolą perspektywicznie na budowę sieci gazowej dla ogółu 
mieszkańców miejscowości Wałowice. Ewentualne wykorzystanie pasa drogowego na 
umieszczenie urządzenia obcego: (85,00m x 0,31m) x 50,00zł/m²/rocznie =  
1240,00zł/rocznie. INWESTOR- SIME POLSKA. 
 
Ad. 15 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci gazowej w pasie kolejowym 
Rogowskiej Kolei Wąskotorowej w Rawie Mazowieckiej – dz. nr ew. 178 Głuchów. 
Inwestycja jest kolejnym etapem gazyfikacji gminy Głuchów, powiat skierniewicki. 
Planowana długość urządzeń w pasie kolejowym to ok 1,00m – przewiduje się pas 
służebności gruntowej o szerokości 1,0m.  Urządzenie zostanie umieszczone zgodnie  



z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę infrastruktury kolejowej. 
Ewentualne wykorzystanie pasa kolejowego – jednorazowe wynagrodzenie z tytułu 
ustanowienia służebności przesyłu zostanie określone w operacie szacunkowym, 
indywidualnie opracowanym dla tej inwestycji. INWESTOR: SIME POLSKA. 
 
Ad. 16 Pani Katarzyna Zagajewska- Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła 
informację o projekcie „Para Buch!- powrót historycznych pociągów parowych”-  
realizowanym przez Polską Fundację Kolei Wąskotorowych. Przedmiotowy projekt ma 
za zadanie remont zachowanego parowozu serii Px48 będącego własnością Powiatu 
Rawskiego. Fundacji udało się pozyskać środki na ten cel. Całkowita wartość projektu 
zamyka się w kwocie 1 169 450,00 zł.  
Obecnie finansowanie tego projektu jest zabezpieczone w 88,5%.  
1 000 000,00 zł – środki z budżetu państwa przekazane przez Szefa Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów.  
34 750,00 zł – wkład własny fundacji, w tym 11 000,00 zł wniesione w formie wkładu 
pieniężnego  
i 23 750,00 zł wniesione w formie wkładu pracy wolontariackiej,  
45 000 – Gmina Rogów 
45 000- Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej 
Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych zwróciła się z prośbą o wsparcie realizacji 
projektu w brakującej kwocie. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wsparciu kwotą 50 000 
zł. 
 
Ad. 17 Pani Katarzyna Zagajewska- Dyrektor Wydziału Infrastruktury przekazała 
informację o konieczności naprawy parkingu przy budynku Przychodni POZ-SPZOZ, 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Niepodległości 8. 
Parking wymaga pilnej naprawy. Jego stan dodatkowo powoduje rozjeżdżanie 
przyległego terenu zielonego. Z parkingu korzystają pracownicy w/w instytucji, 
pacjenci przychodni i poradni a także klienci biblioteki. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie naprawy parkingu. 
 

Ad. 18 Pan Stefan Goryczka- Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił informację o konieczności opracowania  mapy do celów 
prawnych nieruchomości położonych w Grabicach, gmina Cielądz, (dz.nr 417) po 
wyznaczeniu w terenie punktów granicznych ustalonych  w postępowaniu scaleniowym 
z 1981 r. W wyniku zakończonego postępowania zapytania ofertowego wyłoniono 
wykonawcę. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na opracowaniu przedmiotowej 
dokumentacji przez Panią Elżbietę Stępień za kwotę 4 000 zł. 
 
Ad. 19 Informację dotyczącą wstępnego projektu podziału nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego, oznaczonej 
nr dz. 549/3 (obręb 4), w związku z planowaną sprzedażą wydzielonej części na rzecz 



właściciela nieruchomości przyległej przedstawił Pan Stefan Goryczka- Dyrektor 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Zarząd Powiatu 
Rawskiego podjął decyzję o konieczności spotkania z właścicielem nieruchomości 
przyległej w celu podjęcia decyzji o planowanej sprzedaży.  
 
Ad. 20 Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania środków finansowych 
Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, stanowiący załącznik nr 5 do 
protokołu przedstawił Pan Łukasz Sawicki- Skarbnik Powiatu. Zarząd przyjął go 
jednogłośnie. 
 
Ad. 21 Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie zmian w budżecie na 2021 
rok, stanowiący załącznik nr 6 do protokołu przedstawił Pan Łukasz Sawicki- Skarbnik 
Powiatu. Zarząd przyjął go jednogłośnie. 
 
Ad. 22 Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2035, stanowiący załącznik nr 7 do 
protokołu przedstawił Pan Łukasz Sawicki- Skarbnik Powiatu. Zarząd przyjął go 
jednogłośnie. 
 
Ad. 23 Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego  
w roku 2021, stanowiący załącznik nr 8 do protokołu przedstawił Pan Tomasz Góraj- 
Sekretarz Powiatu. Zarząd przyjął go jednogłośnie. 
 
Ad. 24 Propozycję Kancelarii Brokerskiej MODUS Sp. z o. o. objęcia wspólnym 
programem ubezpieczenia wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu przedstawił 
Pan Tomasz Góraj- Sekretarz Powiatu. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedstawienie 
oferty przez Kancelarię Brokerską MODUS Sp. z o. o.  na objęcie wspólnym 
programem ubezpieczenia wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. 
 
Ad. 25 Tematy na sesję Rady Powiatu Rawskiego. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu ustalił listę materiałów do przekazania na najbliższą 
Sesję Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się 23 kwietnia o godzinie 12.00. 
1. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2021; 
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2021-2035; 
3. Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Funduszowi 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; 
4. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 
sportu przez Powiat Rawski; 
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 
6. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na lata 
2020-2022”; 



7. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją 
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych 
otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizację tych zadań  
w 2021 r.; 
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków PFRON 
na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego 
dodatkowe wyposażenie; 
9. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 2021 r.; 
10. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu promocji zatrudnienia  
oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy za lata 2014-2020. 
 
Ad. 26 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin kolejnego posiedzenia zarządu na dzień 
21.04.2021 r. na godzinę 14.30. 
 
Ad. 27 Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski– Józef  Matysiak dokonał o godzinie 14.25 zamknięcia posiedzenia Zarządu 
Powiatu. 
 
 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

Sporządziła: Patrycja Wróblewska-Firek 
 
 
 
Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Jacek Otulak                       Wicestarosta            .............................................         
         
Jarosław Kobierski              Członek Zarządu   ............................................. 
 
Henryk Majewski                Członek Zarządu            ............................................. 
 
Grzegorz Stefaniak    Członek Zarządu          ............................................... 
 
 
 
 
 
 


	Zarząd Powiatu:

