
P R O T O K Ó Ł NR 126/2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 23 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: 
Ryszard Imioła – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Tomasz Góraj - Sekretarz Powiatu, 
Katarzyna Zagajewska  - Dyrektor Wydziału Infrastruktury , Andrzej Latek  - Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej ,  Halina Bartkowicz – Błażejewska    - Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ,   Stefan Goryczka  - Dyrektor Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.                                          

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego 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 2021r. 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wyrażenia zgody 
na wykorzystanie środków PFRON na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia 
warsztatu terapii zajęciowej lub jego dodatkowe wyposażenie. 

4. Informacja ws. odwołania w postępowaniu na zadanie 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”. 

5. Wniosek Komisji przetargowej o odrzucenie oferty firmy KABIS  
w związku z niewyrażeniem zgody na przedłużenie okresu związania  
z ofertą 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”. 

6. Wniosek Komisji przetargowej o zwiększenie kwoty zabezpieczonej na realizację 
zadania przez Zamawiającego 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. 

7. Informacja na temat programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu „ Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. 

8. Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego z dnia 10.03.2021r. ws. naboru wniosków o 
dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu 
pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w województwie łódzkim 
na rok 2021. 



9. Uzgodnienie w zakresie lokalizacji linii gazowej w pasie DP 4110E w m. 
Boguszyce Małe. 

10. Rozwiązanie umowy ze Spółdzielnią Pracuj z Nami. 
11. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania  rozwoju sportu przez Powiat Rawski. 
12. Rozpatrzenie wniosku o sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej, oznaczonej nr 
działki 348/43 (obręb 4). 

13. Informacja nt. przetargu dot. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Reymonta (dz. nr 308/19) , ustalenie 
ceny wywoławczej do przetargu oraz wysokości wadium. 

14. Podjęcie decyzji w sprawie aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste  
gruntów stanowiących własność Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej i Białej 
Rawskiej, których użytkownikiem wieczystym jest PGE Dystrybucja S.A. 

15.  Przedłożenie informacji o wycenie rynkowej nieruchomości stanowiących 
zabezpieczenie wierzytelności dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.   

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

17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia 
oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy za lata 2014-2020.  

18. Sprawy różne. 
19. Zamknięcie posiedzenia.  

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  Rawski 
– Józef Matysiak, witając członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego 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 2021r. 
 
Ad. 3 W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków PFRON na 
niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego 
dodatkowe wyposażenie. 

Ad. 4 Zarząd Powiatu podjął decyzję o uznaniu odwołania złożonego do Krajowej Izby 
Odwoławczej od oferenta Zab-Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zarząd podjął  
również decyzję o  unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 16 marca 
2021 r. Ponadto podjął decyzję, o wezwaniu się oferenta - Grupa Szymbud Sp. z o.o. 
Sp. k. do złożenia wyjaśnień do złożonych w dniu 9 marca dokumentów (a które to 
podważa Zab-Bud Sp. z o.o. jako kontroferta). Wyjaśnienia będą dotyczyć dwóch 
punktów specyfikacji : systemu zabudowy sal operacyjnych i systemu zabudowy 
sufitów. 



 

Ad. 5 Zabierając głos w tym punkcie pani Dyrektor Zagajewska przedstawiła wniosek 
Komisji przetargowej o odrzucenie oferty firmy KABIS w związku z niewyrażeniem 
zgody na przedłużenie okresu związania z ofertą 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”. W 
dniu 22.03.2021 upłynął termin związania ofertą. Firma - mimo wezwania 
Zamawiającego - nie wyraziła zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.                           
W związku z powyższym przedmiotowa oferta podlega wykluczeniu. 
Zarząd Powiatu podjął decyzje o odrzuceniu oferty firmy KABIS.   

Ad. 6 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na o zwiększenie kwoty o  24.204,00 zł 
zabezpieczonej na realizację zadania przez Zamawiającego 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. 
Ad. 7 W tym punkcie Pani Dyrektor Katarzyna Zagajewska przedstawiła informacje               
nt.    programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „ Sportowa Polska- 
Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Nabór ogłaszany corocznie. 
Edycja 2021 - wnioski można składać do 31 marca 2021r.  Jednostki samorządu 
terytorialnego mogą składać wnioski w zakresie m.in. budowy pełnowymiarowych sal 
gimnastycznych lub hal sportowych w ramach  szkolnej infrastruktury sportowej. 
Wymaganym załącznikiem jest m. in. pozwolenie na budowę.  

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z przedmiotową informacją  zdecydował o złożeniu  
wniosku w edycji 2022 i przygotowaniu wymaganej dokumentacji na budowę  hali 
sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej. Ponadto 
postanowił wystąpić z propozycją do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o podjęcia 
wspólnych działań dotyczących planowanych inwestycji i współfinansowaniu wkładu 
własnego przy zadaniach : rozbudowa budowa stadionu z boiskami wielofuncyjnymi 
wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz zapleczem usługowo technicznym oraz budowa hali 
sportowej w centrum miasta. Powyższe inwestycje mogłyby być realizowane zarówno 
na terenach należących do gminy Miasto Rawa Mazowiecka bądź Powiatu Rawskiego. 

Ad. 8 Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego z dnia 10.03.2021r. w s. naboru wniosków o 
dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu 
pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w województwie łódzkim na 
rok 2021.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie 8 wniosków na przejście dla pieszych na 
terenie miasta Rawa Mazowiecka w ulicy Tadeusza Kościuszki oraz w ulicy 
Tomaszowskiej. Natomiast Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka  zadeklarował 
współfinansowanie w kosztach nieobjętych dofinansowaniem w wysokości 50%. 

Ad. 9 W tym punkcie  Zarząd Powiatu uzgodnił lokalizację  linii gazowej w pasie drogi 
powiatowej nr 4110E w miejscowości Boguszyce Małe.  Inwestycję zaplanowano 
zrealizować rozkopem wąskoprzestrzennym z zastosowaniem rury osłonowej z 



posadowieniem na głębokości 1.30m. Planowana długość urządzeń w pasie drogi 
powiatowej to 30,0 m.  

Ad. 10 W tym punkcie  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na  rozwiązanie umowy                                
Nr  1/2021 ze Spółdzielnią „Pracuj z Nami”  za porozumieniem stron z dniem 1 kwietnia 
br.   
 
Ad. 11 Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt Uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego w sprawie określenia warunków i trybu finansowania  rozwoju sportu przez 
Powiat Rawski.  

Ad. 12 Zabierając głos w tym punkcie Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału 
Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami poinformował o wpłynięciu 
wniosku w sprawie sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu, 
położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej, oznaczonej nr działki 348/43 
(obręb 4) dla potencjalnego nabywcy.  
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości i dalszej analizy powyższą informację. 
 
Ad. 13 Zarząd Powiatu ustalił cenę wywoławczą do pierwszego  przetargu  ustnego  
nieograniczonego za działkę nr 308/19 poł. w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Reymonta 
w wysokości równej wartości ustalonej przez Rzeczoznawcę majątkowego, tj. – 
812 797,00 zł  netto, natomiast  wadium w wysokości 10% wartości, tj. 81 279,70 zł. 

Ad. 14 Zarząd Powiatu podjął decyzje od odstąpienia szacowania opłat rocznych za 
użytkowanie wieczyste  gruntów stanowiących własność Powiatu, poł. w Rawie 
Mazowieckiej i Białej Rawskiej, których użytkownikiem wieczystym jest PGE 
Dystrybucja S.A. 

Ad. 15 W tym punkcie została przedłożona pisemna informacja wartości rynkowej 
nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wierzytelności dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.   

Ad. 16 Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok oraz 
w sprawie  zmiany planów finansowych. 

Przedmiotowe Uchwały Nr 322/2021 i Nr 323/2021 stanowią złączniki nr 2 i 3 do 
niniejszego protokołu.  

Ad. 17 W tym punkcie Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji 
Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 
za lata 2014-2020.  

 

Ad. 18 W sprawach różnych ustalono kolejny termin posiedzenia zarządu na dzień 30 
marca br. godzina 1400. 
 
Ad. 19 Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1600 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          ............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Zarząd Powiatu:

