
 
P R O T O K Ó Ł NR 183/2010 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 
w dniu 5 sierpnia 2010 roku. 

 
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu, zgodnie 

z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i 
Transportu, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami, Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia 
i Polityki Społecznej, Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu,  Janina Widulińska – inspektor ds. kontroli. 

  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie wyniku przetargu na powierzchniowe utrwalanie drogi 

w KsięŜej Woli oraz wyraŜenie zgody na przeprowadzenie przetargu 
na wykonanie nakładki bitumiczne i chodnika w Rawie Maz. 

3. Przedstawienie wykonania zaleceń pokontrolnych w LO w Rawie Maz. 
4. Analiza projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Powiatu Rawskiego dla 
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, 

5. Przyjęcie  warunków przetargu na dzierŜawę gruntów szpitalnych 
przeznaczonych pod działalność świadczeń  zdrowotnych. 

6. Informacja w sprawie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych 
dla mieszkańców powiatu rawskiego na 2010 rok, 

7. Omówienie  propozycji zmian w budŜecie powiatu przyjmowanych 
na najbliŜszej sesji Rady Powiatu.  

8. WyraŜenie zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Rawskiego przez Klub 
Sportowy Triatlon Rawa. 

9. Przyjęcie propozycji porządku najbliŜszej sesji Rady Powiatu  w dniu 
27.08.2010 r. 

10. Sprawy róŜne  
11. Zamknięcie posiedzenia. 
   
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Następny punkt porządku obrad obejmował zatwierdzenie wyników 
przetargów na powierzchniowe utrwalenie dróg. 
O zaprezentowanie zagadnienia poproszono Panią  Małgorzatę Killman – 
Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu. 
Przeprowadzono postępowanie przetargowe  na modernizację odcinka drogi 
w KsięŜej Woli o długości  2.7 km. Wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejsza 
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oferta złoŜona została przez firmę „FEDRO” Sp. z o.o. na kwotę 164.979 zł. 
Realizacja zadania następuje w ramach środków bieŜących.  Środki 
zabezpieczone na ten cel są mniejsze o ok. 25.000 zł., dlatego teŜ Zarząd 
postanowił zwrócić się do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka 
o dofinansowanie zadania w wysokości 10.000 zł. W przypadku braku 
akceptacji takiego rozwiązania całość brakujących środków pochodzić będzie 
z środków przeznaczonych na bieŜące utrzymanie dróg.  
Kolejne przetargi będące w przygotowaniu dotyczyć będą wykonania nakładek 
na następujących drogach: 
Wałowice – Wilkowice 700 mb. (planowana kwota 100 tys. zł.) 
Kaleń – Lubania 350 mb. (planowana kwota 50 tys. zł.) 
Chociw – Cielądz w miejscowości Gortatowice 400 mb. z utwardzeniem terenu 
naprzeciw cmentarza w Sierzchowach. (planowana kwota 50 tys. zł.). 
Kolejny przetarg to modernizacja ciągu drogowego Wołucza - Rossocha  i Zuski 
do drogi wojewódzkiej 707 na długości 1.1 km. za kwotę 480 tys. zł.  
W trakcie przygotowania jest postępowanie przetargowe na wykonanie 
chodnika w Rawie Mazowieckiej przy ul. 1-go Maja o długości 500 mb. 
za kwotę 64.900 zł.  
 W związku z kończącymi się pracami na drodze Biała Rawska – Babsk 
przygotowany jest wniosek o rozliczenie częściowej płatności realizacji tego 
zadania ze środków unijnych. Wniosek obejmuje kwotę 1.274.096 zł.  
Ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi po zakończeniu prac przez 
wykonawcę.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na częściowe rozliczenie  realizacji powyŜszego 
zadania. 
 W następnej kolejności Dyrektor Małgorzata Killman zwróciła się 
o przedstawienie propozycji zadań inwestycyjnych  związanych z kolejnym 
naborem wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września br.  
Pierwsza propozycja Zarządu dotyczyła modernizacji drogi Wólka Lesiewska – 
Ossa na odcinku o długości 1.2 km.    
Druga dotyczyła odcinka Pukinin – Sadkowice i dalej Paprotnia – Trębaczew 
o długości ok. 7 km. Odcinki na tej drodze zostaną wyselekcjonowane 
z uwzględnieniem ich stanu technicznego.  
W roku bieŜącym zostanie zrealizowanych ok. 2.8 km. drogi Zakrzew – Turowa 
Wola w miejscach najbardziej zdegradowanych. Będzie to kilkanaście krótkich 
odcinków, na których wystąpiły przełomy. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wykonania zaleceń 
pokontrolnych w LO w Rawie Maz. Treść udzielonej odpowiedzi przez 
Dyrektora LO w Rawie Mazowieckiej przedstawiła Pani Janina Widulińska – 
inspektor ds. kontroli. Wynika z niej, Ŝe dyrektor placówki zobowiązuje się do 
przestrzegania zapisów wynikających z treści uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego dotyczącej zasad gospodarowania mieniem Powiatu Rawskiego. 
 Do tak przedstawionej informacji uwag nie było. 
Członkowie Zarządu otrzymali materiał obejmujący wyniki kontroli 
w ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej. Ich omówienie i zatwierdzenie nastąpi 
na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.  
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Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego analizę projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Powiatu Rawskiego 
dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
Omówienie treści projektu uchwały dokonała Jadwiga Majchrzak – Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Mówczyni poinformowała, iŜ w treści 
uchwały określono zasady i poziom udzielanej dotacji, zasady jej wykorzystania 
i dokumentowania oraz zasady przeprowadzania kontroli prawidłowości 
wykorzystania przyznanej dotacji. 
Zdaniem Starosty Rawskiego ten projekt uchwały wymaga zachowania 
ogromnej staranności z uwagi na moŜliwość jej zakwestionowania przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową.    
Zarząd podjął decyzję, Ŝe do kwestii tej powróci na kolejnym posiedzeniu 
Zarządu, po analizie treści projektu uchwały.   
 
Ad. 5 Następnie przystąpiono do realizacji punktu obejmującego przyjęcie  
warunków przetargu na dzierŜawę gruntów przeznaczonych pod działalność 
świadczeń  zdrowotnych. 
Zagadnienie to jest realizowane przez Pana Stefana Goryczkę – Dyrektora 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami i Panią Urszulę 
Przerwę – Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. 
Treść najwaŜniejszych postanowień warunków przetargu, stanowiąca przedmiot 
dyskusji Zarządu została ustalona w sposób następujący: 
Warunki dzier Ŝawy: 
1) WydzierŜawienie na okres 30 lat na rzecz wybranego w wyniku przetargu 
Oferenta, nieruchomości będących własnością Powiatu Rawskiego oraz 
aparatury, sprzętu medycznego i wyposaŜenia, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2, 
uŜytkowanego przez przewidziany do likwidacji Samodzielny Publiczny 
Zakładu Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) w Rawie Mazowieckiej przeznaczonych 
do udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Rawskiego, nastąpi 
pod  warunkiem: 

a) przejęcia i zapewnienia ciągłości udzielania przez Oferenta świadczeń 
zdrowotnych w zakresie działalności SPZOZ na terenie Powiatu 
Rawskiego, bez ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania 
i jakości, co najmniej w zakresie w jakim są obecnie udzielane w Szpitalu 
Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej oraz w Przychodni Rejonowo- 
Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej  na rzecz osób objętych 
ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zmianami) w oparciu o umowy 
zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia lub jego następcą prawnym; 

b) zobowiązania się do wybudowania na wydzierŜawionych od Powiatu 
gruntach budynku szpitalnego spełniającego wymogi całkowitej 
zgodności z prawem budowlanym dla tego typu budynków oraz zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym 
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i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, 
w terminie 36 miesięcy od daty podpisania umowy dzierŜawy 
z uwzględnieniem „ Programu dostosowawczego SPZOZ” stanowiącego 
załącznik nr 10 ; 

c) dostosowania budynków, budowli i pomieszczeń wchodzących w skład 
przedmiotu dzierŜawy do wymogów tego Rozporządzenia 
z uwzględnieniem „ Programu dostosowawczego SPZOZ”  

  
 W przetargu pisemnym ograniczonym mogą brać udział podmioty (osoby 
fizyczne lub prawne) które są: 

1) Uprawnione do świadczenia usług zdrowotnych.  
2) Posiadają doświadczenie w prowadzeniu działalności medycznej 

w zakresie lecznictwa stacjonarnego (szpitalnego) lub ambulatoryjnego 
(podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki 
zdrowotnej) przez okres, co najmniej 2 lat w okresie ostatnich 5 lat.  

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej budowę 
i wyposaŜenie  nowego budynku szpitala oraz dostosowania 
dzierŜawionych budynków do wymogów rozporządzenia tj. posiadają 
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 30 
milionów złotych. 

4) Wniosą wadium w wysokości – 13.420,00 PLN. Wadium naleŜy wnieść 
na konto Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej – nr rachunku 05 9291 
0001 0056 5958 2000 003 w terminie do dnia 10.09.2010 roku. 
O uznaniu, Ŝe wadium zostało wpłacone w wymaganym terminie decyduje data 
wpływu środków finansowych na konto Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej.  
 Treść ogłoszenia o przetargu zawierać będzie wydsyskutowane w dniu 
dzisiejszym warunki przetargu. Publikacja ogłoszenia nastąpi w dzienniku 
o zasięgu krajowym po 10 sierpnia 2010 tj. po terminie wskazanym 
w wywieszonym wykazie o przeznaczeniu nieruchomości do dzierŜawy. 
Kończąc dyskusję w tym temacie Starosta Rawski poprosił o udzielenie przez 
Zarząd upowaŜnienia do organizacji spotkania z niepublicznymi zakładami 
opieki zdrowotnej funkcjonującymi na terenie Powiatu Rawskiego, na którym 
przedstawiona zostanie propozycja udziału tych podmiotów w prywatyzacji 
rawskiego szpitala. Działanie takie ma związek z negatywnymi opiniami 
samorządów gminnych w zakresie utworzenia spółki samorządowej. 
Następnie Starosta Józef Matysiak poprosił o akceptację wystosowania 
wystąpienia do Marszałka Województwa Łódzkiego z ofertą utworzenia 
na bazie rawskiego szpitala spółki samorządowej z większościowym udziałem 
województwa łódzkiego.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedstawione przez Starostę Rawskiego 
propozycje działań związanych z przekształceniem SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej.  
 
Ad. 6 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zapoznanie się z informacją 
w sprawie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu 
Rawskiego na 2010 rok. 
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Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
rozdała członkom Zarządu pisemny materiał, który zostanie omówiony na 
kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu. 
 
Ad. 7 W tym punkcie porządku obrad Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu 
omówiła zmiany w budŜecie 2010 roku przyjmowane uchwałą Rady Powiatu 
Rawskiego. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 8  W tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykorzystanie herbu 
Powiatu Rawskiego przez Klub Sportowy Triatlon Rawa. 
 
Ad. 9 Następny punkt obejmował przyjęcie propozycji porządku najbliŜszej 
sesji Rady Powiatu  w dniu 27.08.2010 r. 
Propozycję porządku obrad przedstawił Sekretarz Powiatu – Sławomir 
Stefaniak. 
Przygotowane zostały następujące projekty uchwał:  
- uchwała Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
- uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji z budŜetu Powiatu Rawskiego dla szkół niepublicznych 
o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich wykorzystania, 
-  uchwała Rady Powiatu w sprawie  wyraŜenia opinii do uchwały Sejmiku 
Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc 
i Rehabilitacji w Łodzi, 
- uchwała Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 
Nr 4107 E na odcinku Gołyń-Julianów.  
Do propozycji porządku najbliŜszej sesji Rady Powiatu  w dniu 27.08.2010 r. 
uwag nie było. 
 
Ad. 10 W  sprawach róŜnych ustalono termin kolejnego posiedzenia Zarządu 
na dzień  10.08.2010 r. na godzinę 1300.  
 
Ad. 11 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta – 
Józef Matysiak dokonał o godzinie 1500 zamknięcia posiedzenia Zarządu 
Powiatu.  
 
W załączeniu: 

     - załączniki wymienione w treści protokołu. 
 

Sporządził: Sylwester Krawczyk 
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Zarząd Powiatu: 
Józef Matysiak   Starosta Rawski (-) ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta (-) ............................................. 
 
Wacław Adamczyk  Członek Zarządu(-)          ............................................. 
 
Krzysztof Janeczek  Członek Zarządu (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 


