
 
P R O T O K Ó Ł NR 137/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 
w dniu 1 czerwca 2021 roku 

 
Przewodniczący Zarządu - Starosta Rawski Pan Józef Matysiak o godz. 14.00 

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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu. 
5. Sprawozdania dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej z: 

-wykonania planu finansowego z 2020 rok; 
-wykonania planu inwestycyjnego za 2020 rok. 

6. Plan finansowy i plan inwestycyjny SPZOZ na 2021 rok. 
7. Sprawozdanie ze skarg i wniosków za 2020 rok. 
8. Sprawozdanie finansowe SPZOZ wraz częścią opisową za 2020 rok. 
9. Przedstawienie wniosku dyrektora SPZOZ o sfinansowanie remontu na oddziale 

chirurgii. 
10. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 

zaopiniowania złożonych ofert w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania 
dotyczącego działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych. 

11. Rozpatrzenie wniosku dzierżawcy o przedłużenie dotychczasowej umowy 
dzierżawy nieruchomości poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Reymonta, 
stanowiącej własność Powiatu (cz. działki nr 76) na okres 5 lat i ustalenie 
wysokości czynszu dzierżawnego. 

12. Informacja o wynikach postępowania - zapytanie ofertowe na modernizację 
ewidencji gruntów i budynków cz. obrębu Ścieki gm. Rawa Mazowiecka. 

13. Zatwierdzenie wyników postępowania na zadanie Dostawa podkładów kolejowych 
w ramach zdania inwestycyjnego „Pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego  
z przeznaczeniem na powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów- 
Biała Rawska”. 

14. Zatwierdzenie wyników postępowania na zadanie Prace remontowo- budowlane 
związane z pokryciem dachu wraz z pracami towarzyszącymi w ramach zdania 
inwestycyjnego pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego z przeznaczeniem 
na powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów- Biała Rawska”. 



15. Przebudowa pomieszczeń kuchni i szatani szpitala św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej na oddział dziennej opieki. 

16. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. 
17. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2021 rok. 
18. Informacja Zarządu Powiatu Rawskiego o zasadach i trybie przeprowadzania 

konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego 
w roku 2021. 

19. Sprawy różne. 
20. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 4 W tym punkcie Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół z poprzedniego 
posiedzenia zarządu. 
 

Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu 
sprawozdań Dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej z wykonania planu finansowego 
z 2020 rok oraz wykonania planu inwestycyjnego za 2020 rok. Zarząd zatwierdził je 
jednogłośnie. 

 

Ad. 6 W kolejnym punkcie  Zarząd zapoznał się z dotychczasowym planem finansowym 
i planem inwestycyjnym SPZOZ na 2021 rok. Wykonanie powyższych planów będzie 
przedmiotem prac na kolejnych posiedzeniach Zarządu. 

 

Ad.7  Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem Dyrektora SPZOZ ze skarg i wniosków 
za 2020 rok. 

 

Ad. 8 W tym punkcie Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym 
SPZOZ wraz częścią opisową za 2020 rok. 

 

Ad. 9Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przedstawienia wniosku Dyrektora 
SPZOZ o sfinansowanie remontu na oddziale chirurgii. 

 

Remont dotyczy m.in. wykonania podwieszanego sufitu oraz naprawy podłóg. Zarząd 
wyraził zgodę na powyższe.  

 

Ad. 10 W tym punkcie Zarząd Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 
343/2021 Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 



zaopiniowania złożonych ofert w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania 
dotyczącego działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 11 W tym punkcie Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek dzierżawcy części 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu, położonej w Rawie Mazowieckiej przy 
ul. Reymonta (działka nr 76 obręb nr 5)  [zbiornik „Glinianki”] o przedłużenie 
dotychczasowej umowy na okres 5 lat i ustalenie wysokości czynszu dzierżawnego, 
który przedstawił Pan Stefan Goryczka- Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru  
i Gospodarki Nieruchomościami. 

Zarząd Powiatu rozpatrując niniejszy wniosek zlecił wydziałowi merytorycznemu 
przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu dotyczącego bezprzetargowego 
przedłużenia umowy dzierżawy na 5 lat. Wysokość czynszu ustalono na 
dotychczasowym poziomie, z uwzględnieniem corocznej kwoty waloryzacji. 

 

Ad. 12 W kolejnym punkcie Pan Stefan Goryczka- Dyrektor Wydziału Geodezji, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił informację o wynikach 
postępowania- zapytanie ofertowe na modernizację ewidencji gruntów i budynków 
części obrębu Ścieki gmina Rawa Mazowiecka. 

Zapytanie skierowano do 5 podmiotów, wpłynęły 3 oferty, najkorzystniejszą złożyła 
firma Studio plan Mateusz Czerch za kwotę 89 790 zł, termin wykonania zadania do 
10.12.2021 r. 

Na wyżej wymienione prace geodezyjne Powiat Rawski otrzymał dofinansowanie od 
Wojewody Łódzkiego w kwocie 90 000 zł. 

Zarząd Powiatu Rawskiego zatwierdził wyniki przedstawionego postępowania. 

 

Ad. 13 W  kolejnym punkcie Zarząd Powiatu Rawskiego zatwierdził wyniki 
postępowania na zadanie Dostawa podkładów kolejowych w ramach zdania 
inwestycyjnego „Pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego z przeznaczeniem na 
powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów- Biała Rawska”. 
 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późń. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 – 
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000zł netto. 

Nazwa oraz zakres zadania: 

Dostawa podkładów kolejowych 



Zakres dostaw: 

Podkłady drewniane z sośniny, impregnowane, o przekroju 240 x 150 mm (IIB) 
i długości 1,60 m oraz dobór podrozjazdnic o takim samym przekroju i zróżnicowanych 
długościach 

1) Zestawienie długości i ilości podkładów oraz podrozjazdnic:   

a) podkłady (67,7 m3): 

− 1,60 m            1175 szt. 

b) dobór podrozjazdnic (5,75 m3):  

− 1,80 m              8 szt. 

− 2,00 m  15 szt. 

− 2,20 m  12 szt. 

− 2,40 m  8 szt. 

− 2,60 m  8 szt. 

− 2,80 m  6 szt. 

− 3,00 m  4 szt. 

− 3,20 m  2 szt. 

− 3,40 m  4 szt. 

2) Dostarczane podkłady i podrozjazdnice muszą spełniać podstawowo 
wymagania określone w normie PN-EN 13145:2002 (ze zm. w 2012 r.) 
Kolejnictwo – Tor – Podkłady i podrozjazdnice drewniane. 

3) Środek  impregnujący podkłady musi spełniać wymagania określone  
w normie PN-EN 13991:2004 Pochodne z pirolizy węgla – Oleje na bazie 
smoły węglowej: olej kreozotowy – Wymagania techniczne i metody badań. 

4) Głębokość przesycenia drewna i wielkość pochłonięcia oleju 
impregnacyjnego powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-D-
95014:1997 Nawierzchnia kolejowa – Sosnowe, dębowe i bukowe materiały 
drzewne nawierzchni kolejowej nasycone olejem impregnacyjnym. 

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) Termin realizacji: wg ustalonego harmonogramu 

2) Forma płatności: przelew 30 dni od daty wystawienia faktury 

3) Gwarancja: 3 lata od czasu zabudowy w torowisko, nie dłużej niż 4 lata od daty 
zakupu 



 

W dniu 11.05.2021r. otrzymano ofertę od firmy: 

Nazwa: Nasycalnia Podkładów w Czeremsze Sp. z o.o. 

Adres/ tel.: 17-240 Czeremcha, ul. Fabryczna 7 

- cena netto: 81 225,00 zł; Stawka VAT: 23%  cena brutto: 99 906,75 zł; 

 

Ad. 14 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył zatwierdzenia wyników postępowania 
na zadanie Prace remontowo- budowlane związane z pokryciem dachu wraz z pracami 
towarzyszącymi w ramach zdania inwestycyjnego pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu 
Rawskiego z przeznaczeniem na powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej 
Rogów- Biała Rawska”. 

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późń. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 – 
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000zł netto. 

 

Nazwa oraz zakres zadania: Prace remontowo – budowlane związane z pokryciem 
dachu wraz z pracami towarzyszącymi 

Zakres robót: 

a) montaż 340 mb kontrłat 4/5 cm w  celu wypoziomowania połaci dachowych; 
b) montaż 1 490 mb łat 2.5/10 w rozstawie co 20 cm; 
c) wymiana 38 m2 zgniłego deskowania przy kominach i okapach; 
d) wzmocnienie 20 szt końcówek krokiew przy okapie; 
e) naprawa kominów wraz z ich dociepleniem i nową warstwą tynku - 6 szt.; 
f) obróbka blachą 1 szt. komina stalowego od kuźni wraz z ociepleniem wełną; 
g) montaż 28.4 mb nowego systemu rynnowego stalowego z kpl. rur spustowych 

11 mb; 
h) montaż 80 m2 systemowych obróbek blacharskich; 
i) montaż 248 m2 pokrycia dachowego (blacha na rąbek podwójny); 
j) naprawa 2 świetlików wraz z poligęglanem 4-komorowym; 
k) w robotach montażowych zostaną wykorzystane wkręty typu farmer do montażu 

obróbek blacharskich oraz wkręty systemowe do montażu blachy na rąbek wraz 
z haftrami. 

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 

Termin realizacji: do 31 sierpnia 2021r. 



Forma płatności: przelew min. 14 dni 

Gwarancja: min. 24 miesiące 

W dniu 10.05.2021r. otrzymano ofertę od firmy: 

Nazwa: ELIT – DACH Mirosław Dziedzianowicz 

Adres/ tel.: 95-047 Jeżów, ul. Jana III Sobieskiego 3, tel. 601 35 32 88 

- cena netto: 46 500,00 zł; Stawka VAT: 23%  cena brutto: 57 195,00 zł; 

 

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania. 

 

Ad. 15 W tym punkcie Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie wniosek Wydziału 
Infrastruktury dotyczący wprowadzenia do budżetu zdania inwestycyjnego  
pn. „Przebudowa pomieszczeń kuchni i szatani Szpitala św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej na oddział dziennej opieki”. 

 

Ad. 16 Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu Powiatu Rawskiego nr 
341/2021 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok, która stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu. 

 

Ad. 17 Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę Zarządu Powiatu Rawskiego nr 
342/2021 w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2021 
rok, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 
 

Ad. 18 Informacja Zarządu Powiatu Rawskiego o zasadach i trybie przeprowadzania 
konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego  
w roku 2021. 

 

Wykonując postanowienia uchwały nr XXX/191/2021 Rady Powiatu Rawskiego  
w Rawie Mazowieckiej z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu 
Rawskiego w roku 2021 opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego 17 maja 2021 r. pozycja 2150- data wejścia w życie uchwały 02.06.2021 r. 
Zarząd Powiatu zobowiązany jest do przeprowadzania konsultacji społecznych  
w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 2021. Zgodnie  
z podjętą uchwałą oraz harmonogramem konsultacji 07.06.2021 r. należy rozpocząć 



kampanię informacyjno-promocyjną oraz podać do publicznej wiadomości informację 
o wysokości środków na realizację Budżetu Obywatelskiego w 2021 r., w tym 
minimalnej i maksymalnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na 
realizację jednego zadania oraz o terminie zgłaszania propozycji zadań do Budżetu 
Obywatelskiego na 2021 r. W dniach 08-28.06.2021 r. mieszkańcy powiatu mogą 
składać propozycje zadań do projektu budżetu na 2021 rok w ramach budżetu 
zadaniowego. Kolejne terminy konsultacji wynikające z harmonogramu będą podawane 
do publicznej wiadomości w toku prac komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji 
społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego. 

 
Ad. 19 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono także termin kolejnego posiedzenia zarządu na dzień 
07.06.2021 r. na godzinę 12.00. 
 
Ad. 20 Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski– Józef  Matysiak dokonał o godzinie 15.20 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:

