
 
P R O T O K Ó Ł NR 139/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 
w dniu 14 czerwca 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu. 
5. Wniosek WI o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu składania ofert na 

postępowanie pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – 
Komorów od km 0+490,00 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65. 

6. Pismo mieszkańców wsi Wilcze Piętki w sprawie utwardzenia nawierzchni. 
7. Pismo Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w związku z wnioskiem Klubu 

Radnych PiS w Radzie Miasta w sprawie inwestycji drogowych na terenie Miasta. 
8. Informacja na temat realizacji zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi 

powiatowej nr 1316E Pod borem- Raducz w m. Wilkowice. 
9. Porozumienie z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ- System SA  

„Budowa gazociągu DN 1000 Gustrzyń – Wronów, Etap II Leśniewice – Rawa 
Mazowiecka, stanowiącego część gazociągu Gustrzyń- Tworóg wraz  
z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko- 
pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (dla klubów 
sportowych). 

11. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. 

12. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie. 
13. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany WPF. 
14. Sprawy różne. 
15. Zamknięcie posiedzenia. 

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



Ad. 5 Wniosek WI o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu składania ofert na 
postępowanie pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – 
Komorów od km 0+490,00 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65. 

Ze względu na wystąpienia Wykonawców z pytaniami odnośnie treści SIWZ  
oraz zakresu prac niezbędne jest uzupełnienie dokumentacji oraz zmiana niektórych 
zapisów SIWZ, co skutkuje koniecznością przesunięcia terminu składania ofert na 
postępowanie pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – 
Komorów od km 0+490,00 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe. 

 

Ad. 6 W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z pismem mieszkańców wsi Wilcze 
Piętki w sprawie utwardzenia nawierzchni, które stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

Zarząd Powiatu zlecił wydziałowi merytorycznemu dalsze prace w tej kwestii- ustalenie 
zakresu planowanych napraw oraz możliwości finansowych wsparcia wykonania 
remontu, sporządzenie kosztorysu, jak również rozeznanie prawne dotyczące 
finansowania i przekazania dotacji (mieszkańcy deklarują przekazanie wkładu 
własnego).  

 

Ad.7 Zarząd zapoznał się z pismem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w związku  
z wnioskiem Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta w sprawie inwestycji drogowych na 
terenie Miasta, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Zarząd przekazał wniosek do Wydziału Infrastruktury w celu przeprowadzenia dalszych 
prac oraz zlecił sporządzenie pisma do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka  
z zapytaniem o koszty finansowania potencjalnych inwestycji.  

 

Ad. 8 W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął informację na temat realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. Remont drogi powiatowej nr 1316E Pod borem- Raducz w m. 
Wilkowice. 

Pani Katarzyna Zagajewska- Dyrektor Wydziału Infrastruktury poinformowała,  
iż zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej 1316E 
(Pod Borem) – (Raducz) w miejscowości Wilkowice. W dniu 14.06.2021 r. dokonano 
odbioru robót w obecności przedstawicieli Gminy Rawa Mazowiecka.   

 

Ad. 9 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył wyrażenia zgody na podpisanie 
porozumienia z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ- System SA  „Budowa 
gazociągu DN 1000 Gustrzyń – Wronów, Etap II Leśniewice – Rawa Mazowiecka, 
stanowiącego część gazociągu Gustrzyń- Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędną do 



jego obsługi na terenie województw kujawsko- pomorskiego, mazowieckiego, 
łódzkiego i śląskiego”. 

Zarząd Powiatu Rawskiego wyraził zgodę na podpisanie porozumienia.  

 

 
Ad. 10 Zarząd Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 344/2021 w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
 
Ad. 11 W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu  
w sprawie zmiany statutu SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, który stanowi załącznik nr 5 
do protokołu. 
 
 
Ad. 12 Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian  
w budżecie, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Ad. 13 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia projektu uchwały rady  
w sprawie zmiany WPF. Niniejszy projekt stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
 
 
Ad. 14 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin kolejnego posiedzenia zarządu na dzień 
22.06.2021 r. na godzinę 12.00. 
 
 
Ad. 13 Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski– Józef  Matysiak dokonał o godzinie 13.45 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:

