
 
P R O T O K Ó Ł NR 132/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 
w dniu 5 maja 2021 roku 

 
Przewodniczący Zarządu - Starosta Rawski Pan Józef Matysiak o godz. 13.00 

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 było 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. Prośba o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania w celu  aktualizacji mapy 

zasadniczej w miejscowości Annosław w związku z remontem chodnika. 
5. Informacja w sprawie obowiązku  rozliczenia dotacji  z RFIL (500 000 zł) 

otrzymanej na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. 
w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. 

6. Wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania na zadanie inwestycyjne  
pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego z przeznaczeniem  
na powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała”. 

7. Wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania- „Przebudowa parkingu przy 
budynku Przychodni POZ-SPOZ, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  
oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej przy  
ul. Niepodległości”. 

8. Informacja w sprawie zadania inwestycyjnego 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”. 

9. Rekomendacja Komisji przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  
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. 



10. Prośba o wyrażenie zgody na włączenie do instalacji oświetlenia ulicznego przy  
ul. Targowej w związku z projektowaną drogą. 

11. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSP im Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej  
o udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu i składania oświadczeń 
woli – realizacja projektów w programie Erasmus +. 

12.  Rozpatrzenie wniosków dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Rawski  
w sprawie składek ZUS w 2021 roku. 

13. Rozpatrzenie wniosku pełnomocnika PGE S.A. w sprawie wyrażenia zgody  
na umieszczenie  na nieruchomości poł. w  Rawie Mazowieckiej  przy ul. Targowej, 
stanowiącej własność Powiatu ( dz. nr  308/5, obr. nr. 4) linii energetycznej  SN-
15kV na dł. 0,80 m. 

14.  Rozpoczęcie procedury podziału działki nr 308/43 obręb 4 miasta Rawa 
Mazowiecka, wydzielanej pod drogę zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego. 

15.  Wniosek RAWiK Sp. z o.o. dotyczący wyrażenia zgody na dysponowanie 
nieruchomością na cele realizacji inwestycji, w związku z planowaną budową 
odcinka kanalizacji sanitarnej w granicach działki 178/5, obręb 4 Miasta Rawa 
Mazowiecka. 

16.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Rawskiego w sprawie powołania komisji 
przetargowej (najem lokali użytkowych w budynkach Starostwa Powiatowego).    

17. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na świadczenie usług pocztowych dla 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 

18. Sprawy różne. 
19. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 4 W tym punkcie Zarząd Powiatu Rawskiego wyraził zgodę na wszczęcie 
postępowania w celu  aktualizacji mapy zasadniczej w miejscowości Annosław  
w związku z remontem chodnika. 

Ad. 5 W kolejnym punkcie Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją w sprawie 
obowiązku  rozliczenia dotacji  z RFIL (500 000 zł) otrzymanej na podstawie Uchwały 
nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań 
inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. 
 
Ad. 6 W tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowania na 
zadanie inwestycyjne pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego z przeznaczeniem  
na powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała”. 
 
Ad. 7 W kolejnym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowania 
„Przebudowa parkingu przy budynku Przychodni POZ-SPOZ, Poradni Psychologiczno 
- Pedagogicznej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej przy  
ul. Niepodległości”. 



Ad. 8 Zarząd Powiatu Rawskiego zapoznał się z informacją, przedstawioną przez Panią 
Dyrektor Katarzynę Zagajewską, w sprawie zadania inwestycyjnego 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. 9 W tym punkcie Pani Katarzyna Zagajewska- Dyrektor Wydziału Infrastruktury 
przedstawiła rekomendację Komisji przetargowej w sprawie wyboru 
najkorzystniejszej oferty 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”. 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– NEOEnergetyka Sp. z o.o. jako wybór 
najkorzystniejszej oferty. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór komisji przetargowej dotyczący 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. 
Ad. 10 Inwestor budujący obiekt handlowy w obrębie ulicy Targowej w Rawie 
Mazowieckiej, zobowiązany jednocześnie do wybudowania drogi dojazdowej do 
nowobudowanego obiektu, złożył wniosek o wyrażenie zgody na włączenie się do 
instalacji oświetlenia ulicznego przy ul. Targowej w związku z projektowaną drogą. 
Zarząd Powiatu Rawskiego wyraził zgodę na takie rozwiązanie. 
Ad. 11 W związku z udziałem w dwóch projektach dyrektor ZSP im Wł. Reymonta  
w Rawie Mazowieckiej złożył wniosek o udzielenie pełnomocnictwa  
do reprezentowania Powiatu i składania oświadczeń woli dot. realizacji projektów  
w programie Erasmus +. Zarząd Powiatu Rawskiego udzielił dyrektorowi ZSP im Wł. 
Reymonta udzielił  pełnomocnictwa we wnioskowanym zakresie. 
Ad.12 Zarząd zapoznał się z informacjami dyrektorów szkół  prowadzonych przez 
Powiat o zbyt niskich planach finansowych na 2021 wynikających z niewystarczającej 
wysokości subwencji oświatowej na rok 2021. Zarząd przychylił się do wniosków 
dyrektorów o wyrażenie zgody na wystąpienie do ZUS o odroczenie płatności do 6 rat 
składek na rok 2022. 
Ad. 13 Zarząd Powiatu Rawskiego rozpatrując wniosek pełnomocnika PGE S.A. 
wyraził zgodę na umieszczenie  na nieruchomości położonej w  Rawie Mazowieckiej  
przy ul. Targowej, stanowiącej własność Powiatu (dz. nr  308/5, obręb nr. 4), linii 
energetycznej  SN-15kV na długości 0,80 m. 



Ad. 14 Zarząd Powiatu polecił wydziałowi merytorycznemu rozpoczęcie procedury 
podziału działki 308/43 (obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka) w celu wydzielenia drogi,  
zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Ad. 15 Zarząd Powiatu Rawskiego wyraził zgodę dla RAWiK Sp. z o.o. na 
dysponowanie nieruchomością na cele realizacji inwestycji, w związku z planowaną 
budową odcinka kanalizacji sanitarnej w granicach działki 178/5, obręb 4 Miasta Rawa 
Mazowiecka. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad. 16 Zarząd Powiatu rawskiego podjął uchwałę nr 332/2021 w sprawie powołania 
komisji przetargowej (najem lokali użytkowych w budynkach Starostwa Powiatowego) 
stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad. 17 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na publikację zapytania ofertowego dotyczącego 
zamówienia na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej. 

Ad. 18 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin kolejnego posiedzenia zarządu na dzień 
11.05.2021 r. na godzinę 14.00. 
 
Ad. 19 Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski– Józef  Matysiak dokonał o godzinie 14.15 zamknięcia posiedzenia Zarządu 
Powiatu. 
 
 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

Sporządził: Tomasz Góraj 
 
 
 
Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Jacek Otulak                       Wicestarosta            .............................................         
         
Jarosław Kobierski              Członek Zarządu   ............................................. 
 
Henryk Majewski                Członek Zarządu            ............................................. 
 
Grzegorz Stefaniak    Członek Zarządu          ............................................... 
 
 


	Zarząd Powiatu:

