
 
P R O T O K Ó Ł NR 131/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 
w dniu 27 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 4 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 protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu.  
5. Wyniki naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
6. Rekomendacja Komisji przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w postępowaniu na 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”. 

7. Przedstawienie pisma w sprawie propozycji budowy nowych ciągów drogowych 
na terenie powiatu rawskiego. 

8. Wniosek o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania w sprawie uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego.  

9. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatów 
szacunkowych ustalających wartość nieruchomości Skarbu Państwa do celów 
nabycia własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych. 

10. Informacja na temat wniosku Spółki Spire Propertis zainteresowanej nabyciem 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu,  położonej w Rawie Mazowieckiej 
przy ul. Targowej (dz. 308/45 i cz. dz. nr 308/44).    

11. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dotyczącej przygotowania i pomocy przy 
realizacji przetargu na dostawę energii elektrycznej. 

12. Sprawy różne. 
13. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 4 W tym punkcie jednogłośnie został przyjęty protokół z poprzedniego posiedzenia 
Zarządu.  
 



Ad. 5 W kolejnym punkcie Pani Katarzyna Zagajewska- Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury przedstawiła wyniki naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Powiat Rawski otrzymał dofinansowanie na realizację zdania inwestycyjnego pn.: 
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska-Komorów od km 0+490,00  
do km 3+263,35 i od km 3+420,95do km 4+802,65  
 
- koszt zadania: 7 940 002,00 
- kwota dofinansowania 4 764 001,00  (60% kosztów zadania) 
- czas realizacji: czerwiec- listopad 2021 
- odcinek 4,155 km 
 
Ponadto na drugim miejscu listy rezerwowej znajduje się kolejne zdanie powiatu 
Rawskiego  pn.: Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka -Dziurdzioły 
(gr.pow.) na odcinkach od km 0+715 do km 0+882, od km 0+942 do km 1+368, od km 
1+464 do km 1+744, od km 3+600 do km 4+600, od km 6+300 do km 6+350 
 
- koszt zadania: 1 195 223 zł 
- kwota dofinansowania : 717 133, 00 (60% kosztów zadania) 
- odcinek: 1,923  km 
- termin realizacji czerwiec- listopad 2021 
 
Zarząd zalecił przygotowanie dokumentacji przetargowej dla obydwu wymienionych 
wyżej zadań. 
 
Ad. 6 Rekomendacja Komisji przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu na 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”. 
 
W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
na roboty budowlane w trybie zaprojektuj, wybuduj, wyposaż,  
po weryfikacji złożonych ofert i dodatkowych wyjaśnieniach od oferenta – Grupa 
Szymbud Sp. z o.o. Sp. k. - Komisja przetargowa - powołana uchwałą nr 293/2020 
Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej – zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych – rekomenduje wybór oferty złożonej przez oferenta – GRUPA 
SZYMBUD Sp. z o.o. Sp. k. jako wybór najkorzystniejszej oferty. 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, 
Zarząd Powiatu Rawskiego  w wyniku: 
1. przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, 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” ; 
2. unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 01 kwietnia 
2021 roku; 
3. umorzenia przez KIO postępowania odwoławczego – wyrok z dnia 14 kwietnia 
2021 roku, sygnatura akt KIO 894/21; 
4. przeprowadzonego ponownego badania i oceny ofert,  
dokonał wyboru  najkorzystniejszej oferty w świetle postawionych kryteriów oceny 
ofert: 
Oferta Nr 2: GRUPA SZYMBUD Sp. z o.o. Sp.k.; Ul. Częstochowska 2g, 42-270 
Kłomnice. 
 
Ad. 7 W kolejnym punkcie Pani Katarzyna Zagajewska- Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury przedstawiła pismo w sprawie propozycji budowy nowych ciągów 
drogowych na terenie powiatu rawskiego. 
 
W dniu 16.04.2021 r. wpłynęło pismo Pana Tomasz Walasa, mieszkańca Rawy 
Mazowieckiej, skierowane do Rady Powiatu, Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, 
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, Rady Miasta Rawa Mazowiecka z propozycją  
budowy drogi łączącej ul. Sobieskiego i ul. Skierniewicką na wysokości wlotu do 
Wałowskiej oraz drogi będącej przedłużeniem drogi powiatowej 4108 w kierunku 
Rawki, która miałaby pełnić rolę obwodnicy. 
 
Ad. 8 W tym punkcie Zarząd Powiatu Rawskiego wyraził zgodę na wszczęcie 
postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 
W związku z planowaną budową drogi odchodzącej od ul. Targowej w stronę terenów 
inwestycyjnych i dalej do ul. Reymonta, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na 
odprowadzanie wód opadowych do istniejących rowów melioracyjnych. Zasadne jest 
rozważnie rozszerzenie terenu zlewni o obszar terenów inwestycyjnych będących  
w sąsiedztwie planowanej drogi. 
 
Ad. 9 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatów 
szacunkowych ustalających wartość nieruchomości Skarbu Państwa do celów nabycia 
własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych. 
 
Postępowanie dotyczyło wykonania operatów szacunkowych ustalających wartość 
nieruchomości Skarbu Państwa do celów nabycia własności przez dotychczasowych 
użytkowników wieczystych działek nr 206/5 obręb 4 Miasto Rawa Mazowiecka oraz 
343 obręb 3 Miasto Biała Rawska. Wpłynęły 3 oferty z czego najkorzystniejszą złożyła 
Pani Barbara Bartosiewicz na kwotę 800 zł. 
 
Zarząd Powiatu zaakceptował wyniki postępowania. 
 
 
 



Ad. 10 W kolejnym punkcie Zarząd Powiatu przyjął informację na temat wniosku 
Spółki Spire Propertis zainteresowanej nabyciem nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu,  położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej (dz. 308/45 i cz. dz. nr 
308/44) oraz podjął decyzję o przeprowadzeniu rozmów dotyczących zwolnienia  
w/w działek z obciążeń hipotecznych. 
 
Ad. 11 W tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę zawarcie umowy dotyczącej 
przygotowania i pomocy przy realizacji przetargu na dostawę energii elektrycznej. 
 
Ad. 12 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin kolejnego posiedzenia zarządu na dzień 
05.05.2021 r. na godzinę 13.00. 
 
Ad. 13 Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski– Józef  Matysiak dokonał o godzinie 13.30 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:

