
P R O T O K Ó Ł NR 142/2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 30 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 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. Zatwierdzenie wyników postępowania 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 w sprawie zamontowania progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej 
4105E Rossocha – Zuski w m. Przewodowice. 

7. Wyrażenie zgody na prowadzenie robót budowlanych w Białej Rawskiej, Plac 
Wolności. 

8. Przesłanie do SKO odwołania SIME Polska Sp. z o.o. od decyzji  
nr WI.I.6630.52.2021.MSK z 11.05.2021 r.  

9. Udzielenie pełnomocnictwa na potrzeby inwestycji „Rozbudowa Szpitala  
im. Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

10. Rozpatrzenie wniosku Spółki RAWiK  o wyrażenie zgody  na prowadzenie badań 
archeologicznych na działce, stanowiącej własność Powiatu, poł. w Rawie 
Mazowieckiej, (dz. nr 178/5 w obr. 4), w związku z planowaną budową odcinka 
kanalizacji sanitarnej. 

11. Wniosek dyrektora ZSCEZiU o wyrażenie zgody na wyburzenie budynku 
gospodarczego  znajdującego się na terenie szkoły. 

12. Wniosek dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej o przekazanie środków 
finansowych na remont i wyposażenie wypożyczalni. 

13. Omówienie spraw związanych z wykonaniem Uchwały Rady Powiatu  
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego SPZOZ i pokryciu ujemnego wyniku 
finansowego za rok 2019. 

14. Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. 
15. Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

budżetu Powiatu Rawskiego na 2021 rok. 
16. Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021-2035. 



17. Wniosek dyrektora ZSCEZiU o wyrażenie zgody na ubieganie  się o środki UE  
z EFS na dofinansowanie projektów: 
a)„ Nowe umiejętności- nowe możliwości” – wartość 456 540 zł- udział własny 
finansowy- 34 000 zł. 
b) „Akademia dodatkowych umiejętności”- 456 540 zł- udział własny finansowy 
34 000 zł,  
i zapewnienie udziału własnego finansowego. 

18. Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 
19. Sprawy różne. 
20. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 4 W tym punkcie Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół z poprzedniego 
posiedzenia zarządu. 
 
 
Ad. 5 Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym pn. „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”. Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. 
z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski,  ul.  Południowa  17/19 w  cenie  ofertowej 4 874 
062,99zł brutto  za  wykonanie  dostaw  objętych  zamówieniem. Oferta spełnia wymogi 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Oferta spełnia warunki  Specyfikacji Warunków 
Zamówienia.  Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów 
oceny ofert określonych w SWZ: Cena (60%), Długość Okresu Gwarancji (40%). 
Warunki płatności zgodne z SWZ. 
 
 
Ad. 6 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem w sprawie zamontowania progów 
zwalniających w ciągu drogi powiatowej 4105E Rossocha – Zuski w m. Przewodowice 
oraz zlecił wydziałowi merytorycznemu dalszą analizę i przygotowanie wystąpienia do 
Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej o kontrolę w związku  
z przekraczaniem przez kierowców dopuszczalnej prędkości na tym odcinku. 

 

Ad. 7 W kolejnym punkcie Zarząd wyraził zgodę na prowadzenie robót budowlanych 
w Białej Rawskiej, Plac Wolności. 

 

Ad.8 W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął decyzję o przesłaniu do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach odwołania SIME Polska Sp. z o.o. od 
decyzji nr WI.I.6630.52.2021.MSK z 11.05.2021 r. na lokalizację w pasie drogowym 
urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego tj. przyłącza gazu w pasie drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka- 
(Dziurdzioły) w działce nr ew. 269/1 obręb Boguszyce Małe.  



Ad. 9 Zarząd Powiatu Rawskiego udzielił pełnomocnictwa na czas realizacji zadania 
Panu Szymonowi Bartnikowi- Prezesowi Firmy Grupa Szymbud Sp. z o.o. Sp. 
komandytowa do występowania w imieniu Powiatu Rawskiego celem uzyskiwania 
uzgodnień, decyzji opinii, warunków technicznych oraz reprezentowania powiatu w 
postępowaniach administracyjnych przed organami administracji budowlanej dla 
inwestycji polegającej Rozbudowie Szpitala im. Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

 

Ad. 10 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Spółki RAWiK  o wyrażenie zgody  na 
prowadzenie badań archeologicznych na działce, stanowiącej własność Powiatu, poł.  
w Rawie Mazowieckiej, (dz. nr 178/5 w obr. 4), w związku z planowaną budową 
odcinka kanalizacji sanitarnej. 

 

Ad. 11 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wyburzenie budynku gospodarczego  
znajdującego się na terenie szkoły- ZSCEZiU. 
 

Ad. 12 Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie wniosek dyrektora Powiatowej Biblioteki 
Publicznej o przekazanie środków finansowych na remont i wyposażenie wypożyczalni 
oraz podjął decyzję o przekazaniu dotacji w kwocie 50000 zł. 

 

Ad. 13 Omówienie spraw związanych z wykonaniem Uchwały Rady Powiatu  
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego SPZOZ i pokryciu ujemnego wyniku 
finansowego za rok 2019. 

W tym punkcie Starosta Rawski przedstawił opinie prawne (prawnika zatrudnionego  
w Starostwie Powiatowym oraz Kierownika Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz 
w Biurze Związku Powiatów Polskich) w przedmiotowej sprawie, w związku  
z wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 r.  
( sygn..K4/17).  

Po zapoznaniu się z w/w opiniami Zarząd Powiatu postanowił o wykonaniu 
Uchwały Rady Powiatu z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego SPZOZ za rok 2019. 

 

Ad. 14 Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę nr 348/2021 Zarządu Powiatu w sprawie 
zmian w budżecie na 2021 rok, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
 
Ad. 15 Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę nr 349/2021 Zarządu Powiatu w sprawie 
zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2021 rok, która stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 



Ad. 16 Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę nr 350/2021 Zarządu Powiatu w sprawie 
zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2021 rok, która stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
Ad. 17 W tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ubieganie się przez ZSCEZiU 
o środki UE z EFS na dofinansowanie projektów „ Nowe umiejętności- nowe 
możliwości” – wartość 456 540 zł- udział własny finansowy- 34 000 zł oraz „Akademia 
dodatkowych umiejętności”- 456 540 zł- udział własny finansowy 34 000 zł  
oraz wyraził zgodę na zabezpieczenie wkładu własnego finansowego. 

 
Ad. 18 Zarząd jednogłośnie podjął Uchwałę nr 351/2021 w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa Panu Radosławowi Kaźmierczakowi- Dyrektorowi ZSCEZiU do 
reprezentowania Powiatu Rawskiego przy realizacji projektów: „Nowe umiejętności – 
nowe możliwości” oraz „Akademia dodatkowych umiejętności”. 
 
 
Ad. 19 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin kolejnego posiedzenia zarządu na dzień 
13.07.2021 r. na godzinę 13.00. 
 
 
Ad. 20 Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski– Józef  Matysiak dokonał o godzinie 15.00 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:

