
P R O T O K Ó Ł NR 122/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 28 marca 2017 roku 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 

z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Maria Charążka – Przewodnicząca 

Rady Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Marzena Pakuła – 

Skarbnik Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, 

Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa, 

Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej,  Stefan Goryczka – 

Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Anna 

Solecka – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Rawie Mazowieckiej, Anna Dudek – Lisowska – Fundacja Idee Społeczne 

FIDEES. 

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Prezentacja projektu  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie 

społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne  

i zdrowotne”, w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01–10-001/17 

ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w  zakresie złożenia 

wniosku o dofinansowanie w ramach projektu ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”, 

w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01–10-001/17 ogłoszonego przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. 

5. Wyniki  postępowania do 30 tys. EURO na dostawę emulsji asfaltowej i 

grysów do remontów cząstkowych dróg powiatowych. 

6.  Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy-

Sanogoszcz. 

7. Uzgodnienie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Rawa Mazowiecka w zakresie pasów drogowych ulic: Wyszyńskiego, 

Adama Mickiewicza, Krakowskiej, Reymonta, Miłej i Warszawskiej. 

8. Zaopiniowanie Programu ochrony środowiska dla gminy Sadkowice. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 58/2015 Zarządu Powiatu 

Rawskiego z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pożyczki 



Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej 

10. Informacja dyrektora SPZOZ o sprawach bieżących. 

11. Przyjęcie koncepcji podziału dz. Nr 308/27 (własność Powiatu Rawski) poł. 

w Rawie Maz. obr 4 przy ul Targowej.  

12. Wyrażenie zgody na uruchomienie procedury włączenia dz.nr 3/21 i 3/16 

położonej w Rawie Maz. obr. nr 4 (własność Powiat Rawski) do ŁSSE. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w  budżecie  powiatu na 2017 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

rawskiego na 2017 rok.  

15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w 

budżecie 2017 roku 

16. Wniosek OSP Wołucza o przejęcia samochodu od powiatu rawskiego. 

17. Przyjęcie tematów na Sesje Rady Powiatu Rawskiego.  

18.  Sprawy różne.                                                                                                             

19. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał 

Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski, witając zaproszonych gości oraz 

członków Zarządu. 

 

Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również 

uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 3 Prezentacja projektu  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie 

społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne  

i zdrowotne”, w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01–10-001/17 

ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. 

O zreferowanie tego punktu poproszono Panią Annę Dudek-Lisowską – 

Fundacja Idee Społeczne FIDEES, która poinformowała iż celem partnerstwa 

jest opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie 

IX.2.1 „Usługi społeczne zdrowotne”, w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-

IP.01–10-001/17 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w 

Łodzi. Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz 

zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie, zostaną określone w 



umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania 

dofinansowania na realizację projektu. Po zakończeniu naboru zostanie zawarty 

list intencyjny/porozumienie z wyłonionymi partnerami. Powiat Rawski będzie 

partnerem wiodącym projektu. Zgodnie z regulaminem konkursu nr 

RPLD.09.02.01-IP.01–10-001/17 Powiat Rawski wybierze na partnera co 

najmniej dwa podmioty ekonomii społecznej. 

Celem projektu będzie rozwój usług opiekuńczych, asystenckich oraz tworzenia 

mieszkań wspomaganych i wsparcia opiekunów faktycznych dla osób zależnych 

lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami 

służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z 

niesamodzielności.  W ramach projektu wsparciem objęte będą następujące 

grupy docelowe: 

1. Osoby niesamodzielne, 

2. Otoczenie osób niesamodzielnych, w szczególności opiekunowie 

faktyczni oraz rodziny osób niesamodzielnych, których udział w 

projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób 

niesamodzielnych. 

Usługi społeczne, które planuje się realizować w projekcie dotyczą: 

3. Usług opiekuńczych obejmujących pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez 

lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem, świadczone przez opiekunów faktycznych 

lub w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych 

w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w 

miejscu zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych; do 

usług opiekuńczych należą także usługi krótkookresowego 

całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu, których 

celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych, w tym w 

zastępstwie za opiekunów faktycznych. 

4. Usług asystenckich świadczonych przez asystentów na rzecz osób  

z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z 

niepełnosprawnościami, umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie 

tych osób i rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności dnia 

codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania 

społecznego, zawodowego lub edukacyjnego. 

5. Usług w postaci mieszkań chronionych, o których mowa w art. 53 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Rodzaj i 

zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniu chronionym oraz 

standard lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione zostały 

określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych. 



6.  Usług w postaci mieszkań wspomaganych, o ile liczba miejsc w 

mieszkaniu jest nie większa niż 12, usługa społeczna świadczona w 

społeczności lokalnej w postaci mieszkania lub domu, 

przygotowującego osoby w nim przebywające, pod opieką 

specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub 

zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia. 

Ponadto w ramach kompleksowości projektu planuje się rozwijać działania 

uzupełniające usługi społeczne tj.: 

7. działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad 

osobami niesamodzielnymi, 

8. usługi prawne, informacyjne i doradcze, 

            9.tworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego  

samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego niezbędnego do 

opieki nad osobami niesamodzielnymi, 

          10. sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu sprzętu wspomagającego 

lub pielęgnacyjnego, 

          11. usługi dowożenia posiłków, 

          12. transport. 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu  się z powyższą informacją , wyraził zgodę na  

przystąpienie do projektu.   

 

 

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w  zakresie 

złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i 

zdrowotne”, w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01–10-001/17 

ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyższej kwestii. Uchwała Nr 303/2017 

stanowi złącznik nr 2 do protokołu.  
 

Ad. 5 Wyniki  postępowania do 30 tys. EURO na dostawę emulsji asfaltowej i 

grysów do remontów cząstkowych dróg powiatowych. 

Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła 

informacje z otwarcia ofert na dostawę emulsji asfaltowej i grysów do 

remontów cząstkowych dróg powiatowych. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym 

na dostawę emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych dróg powiatowych 

zostało  wysłane  do 5 wykonawców. Do dnia 14.03.2017r. godz. 1200    tj. 

terminu składania ofert cenowych wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę  

złożył OLAN Południe Sp. z o.o. 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Szkolna 6 w 

cenie ofertowej 51 955,20 zł brutto ( 1056,00zł/1Mg) za dostawę objętą 

zamówieniem.  Natomiast na dostawę grysów bazaltowych do remontów 

cząstkowych dróg powiatowych. Zapytania ofertowe zostały wysłane do 5 



wykonawców. Do dnia  17.03.2017r. godz. 1200    tj. terminu składania ofert 

cenowych wpłynęła 1 oferta P.P.H.U. GESSEK Waldemar Gessek 96-130 

Głuchów, ul. Kwiatowa 9 w cenie ofertowej 84.132,00 zł brutto  tj. grysy frakcji 

2-5 – 85,00zł/Mg netto, grysy frakcji 5-8 – 86,00zł/Mg netto. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wybór ofert.  

 

Ad.6 Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy-

Sanogoszcz. 

W związku z tym ,iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zarząd 

Powiatu podjął decyzje o unieważnieniu przetargu i ogłoszeniu ponownie na 

dotychczasowych warunkach.  

 

Ad.7 Uzgodnienie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Rawa Mazowiecka w zakresie pasów drogowych ulic: Wyszyńskiego, 

Adama Mickiewicza, Krakowskiej, Reymonta, Miłej i Warszawskiej. 

O przedstawienie punktu poproszono Dyrektora Piotra Irlę i Dyrektor 

Małgorzatę Killman. Po zreferowaniu zagadnienia Zarząd Powiatu uzgodnił  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka w zakresie pasów drogowych ulic: Wyszyńskiego, Adama 

Mickiewicza, Krakowskiej, Reymonta, Miłej i Warszawskiej. 

 

Ad.8 Zaopiniowanie Programu ochrony środowiska dla gminy Sadkowice. 

Zarząd Powiatu zaopiniował Programu ochrony środowiska dla gminy 

Sadkowice. 

 

Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 58/2015 Zarządu 

Powiatu Rawskiego z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pożyczki 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 58/2015 z dnia 18 

czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej . Zmienia się treść §1 

ust.2 , który po zmianie otrzymuje brzmienie: „§ 1.2. Termin spłaty pożyczki 

ustala się na dzień 31 stycznia 2019 roku”. Uchwała Nr 302/2017 stanowi 

złącznik nr 3 do protokołu.  

 

Ad.10 Informacja dyrektora SPZOZ o sprawach bieżących. 

Zabierając głos  w tym punkcie Dyrektor SPZOZ Anna Solecka przedstawiła 

informację  o bieżącej działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Pani Dyrektor poinformowała , iż toczą się 

rozprawy w Sądzie Apelacyjnym przeciwko ZUS o zapłatę składek za lata 



2007- 2013, w odniesieniu do umów zleceń dla 126 pielęgniarek zatrudnionych 

w szpitalu. Po zakończonej jednej sprawie w Sądzie Apelacyjnym postanowiono  

nie  wnosić kasacji od wyroku ponieważ są bardzo wysokie koszty, a kasacja  

nie wniesie nic do sprawy. W momencie zakończenia spraw sądowych 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

będzie musiał zrobić korekty dokumentów umów zleceń dla 126 pielęgniarek i 

wówczas będzie starał się o jakikolwiek układ ratalny z ZUS-em celem 

uregulowania zobowiązań. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i wyraził zgodę na 

działania przedstawione przez Dyrektora SPZOZ. 

Ponadto w tym punkcie Dyrektor Latek poinformował o wpłynięciu  pism od 

Wydziału Nadzoru Prawnego i  Kontroli  Wojewody Łódzkiego w sprawie 

skargi na działalność podmiotu prowadzącego szpitala w Rawie Mazowieckiej.   

 

Ad.11 Przyjęcie koncepcji podziału dz. Nr 308/27 (własność Powiatu Rawski) 

poł. w Rawie Maz. obr 4 przy ul Targowej. 

W tym punkcie Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami poinformował, iż wpłynął wniosek  Pana Artura 

Dudek zamieszkałego  Rawa Mazowiecka ul. Zwolińskiego 1a/9 , który jest 

zainteresowany kupnem działki o numerze 308/27 o powierzchni 5000 m2 

położonej przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej. W związku z powyższym 

Zarząd Powiatu postanowił zwrócić się do Burmistrza Miasta Rawa 

Mazowiecka o zaopiniowanie projektowanego podziału działki gruntu 

stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 

numer 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Targowej, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków numerem 308/27 o pow.4,9978  ha. Działka ujawniona jest 

w  księdze wieczystej nr LD1R/00040930/8. Poproszono również o wydanie 

postanowienia opiniującego zgodność przedłożonego wstępnego projektu 

podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Rawa Mazowiecka. Według wstępnego projektu podziału sporządzonego 

na kopii  mapy zasadniczej  w skali 1:2000,  działka nr  308/27 o pow. 4,9978 ha 

podzieli się na działki : 

 - 308/44 o pow. 4,4014 ha; 

 - 308/45 o pow. 0,5964 ha. 

Wydzielona działka nr 308/45  będzie przeznaczona  do sprzedaży pod 

działalność gospodarczą. 

 

 

Ad.12 Wyrażenie zgody na uruchomienie procedury włączenia dz.nr 3/21 i 3/16 

położonej w Rawie Maz. obr. nr 4 (własność Powiat Rawski) do ŁSSE. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym.  

 

 



Ad.13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w  budżecie  powiatu na 2017 rok. 

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 300/2017 która stanowi załącznik nr  4 do 

protokołu.  

 

Ad.14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu rawskiego na 2017 rok.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2017 rok. Uchwała Nr 301/2017 stanowi załącznik nr 5 

do protokołu.  

Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął informacje z przebiegu  

wykonania budżetu za 2016 rok, informację o przebiegu wykonania Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016 – 2026 za 2016 rok, 

informację o dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek 

organizacyjnych Powiatu Rawskiego z tytułu należności pieniężnych do których 

nie stosuje się ustawy -  Ordynacja podatkowa, udzieleniu innych ulg w 

spłacaniu tych należności w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 

roku, informację o przebiegu wykonania planów finansowych SP ZOZ w Rawie 

Mazowieckiej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej za 

2016 rok, oraz  informację o stanie mienia Powiatu Rawskiego za 2016 r. 

Ad.15 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w 

budżecie 2017 roku. 

Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  

 

Ad.16 Wniosek OSP Wołucza o przejęcia samochodu od powiatu rawskiego. 

Ochotnicza Straż Pożarna Wołucza zwróciła się z wnioskiem o przejęcie 

samochodu marki VOLKSWAGEN. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek.  

 

Ad. 17 Przyjęcie tematów na Sesje Rady Powiatu Rawskiego. 

W tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił 

propozycje porządku XXVI Sesji Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się 

w dniu 06 kwietnia 2017 roku o godzinie 1200: 

- podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2017,  

- podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej 

powiatu Rawskiego na lata 2017-2026 , 

- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu 

Rawskiego, 

- zajęcie stanowiska w sprawie zmian w Statucie Powiatu Rawskiego. 



Zarząd Powiatu przyjął  przedstawiony powyżej porządek XXVI Sesji Rady 

Powiatu Rawskiego. 

 

Ad. 18 Sprawy różne. 

Zabierając głos w sprawach różnych Przewodnicząc Rady zwróciła się z prośbą 

o naprawę drogi Kaleń –Lubania.  

Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 

04.04.2017 rok godzina 1400, oraz Sesji Rady Powiatu Rawskiego na dzień 

6.04.2017 roku godzina 1200. 

 

Ad. 19 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta  

Rawski – Marian Krzyczkowski dokonał o godzinie 1700 zamknięcia 

posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 

 

W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  

 

Sporządziła: Kinga Kacprzak 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 

 

Marian Krzyczkowski Wicestarosta  ............................................. 

 

Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 

 

Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 

 

Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


