
P R O T O K Ó Ł NR 36/2011 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 9 sierpnia 2011 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Marzena Pakuła  – Skarbnik 
Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej, Anna Idzikowska – Dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Daniel 
Aptapski – Główny Księgowy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Piotr Irla – Z-ca Dyrektora Wydziału 
Infrastruktury.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za I 
półrocze 2011 roku wraz ze sprawozdaniem F-01 za okres I-VI.2011 
roku. 

4. Przedstawienie informacji o wyniku przetargu na udzielenie poŜyczki 
długoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, przeznaczonej na spłatę 
przeterminowanych zobowiązań cywilno – prawnych, oraz listy 
wierzycieli planowanych do spłacenia. 

5. Przedstawienie zakresu działań przygotowawczych koniecznych do 
podjęcia przed wszczęciem procedury przekształcenia SP ZOZ.  

6. Przedstawienie wniosku Zarządu Cechu Rzemiosł RóŜnych o 
uzupełnienie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych o 
oddział wielozawodowy.  

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia opłat za 
usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie 
art. 130a ust.1 lub 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze 
powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od usunięcia. 

8. Zatwierdzenie wyników przetargów na remont drogi powiatowej nr 
4118E Pukinin – gr. woj.(Mogielnica), remont dróg powiatowych nr 
1334E Zawady – Biała Rawska, nr 4108E Wałowice – Wilkowice, remont 
pomieszczeń warsztatów ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej z 
przeznaczeniem na pracownie zawodowe. 

9. Uzgodnienie lokalizacji budowy węzła betoniarskiego w miejscowości 
Lutkówka.  

10. Zatwierdzenie wyniku przetargu szkolenie z Kpa w ramach projektu 
„Starostwo Rawskie – przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne”. 

11. Sprawy róŜne. 
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     12.Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak, 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 równieŜ 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3  Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za I półrocze 
2011 roku wraz ze sprawozdaniem F-01 za okres I-VI.2011 roku. 
Informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej za okres 6 miesięcy opierając się o sprawozdanie finansowe                 
F-01przestawił Pan Daniel Aptapski – Główny Księgowy w SP ZOZ.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją. Uznano za konieczne korektę wyniku 
finansowego za 2010 rok, uwzględniając skutki przeprowadzonej przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia kontroli wykonania kontraktu.  
 
Ad. 4 Przedstawienie informacji o wyniku przetargu na udzielenie poŜyczki 
długoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej, przeznaczonej na spłatę przeterminowanych zobowiązań 
cywilno – prawnych, oraz listy wierzycieli planowanych do spłacenia. 
Pan Daniel Aptapski – Główny Księgowy Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej poinformował, iŜ w dniu 2 sierpnia 
br. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę 
poŜyczki lub kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł. dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej, przeznaczonej na spłatę przeterminowanych zobowiązań cywilno 
– prawnych. Wpłynęła 1 oferta Magellan S.A. ul. J. Piłsudzkiego 76, 90-330 
Łódź.  Wysokość oprocentowania poŜyczki 12,65%, prowizja 2%,  łączny koszt 
poŜyczki 591.110,23 zł. z terminem realizacji 50 miesięcy. Następnie Pan 
Księgowy przedłoŜył listę wierzycieli planowanych do spłacenia z w/w 
poŜyczki.  
Starosta polecił uwzględnienie wypłaty z Funduszu Świadczeń Socjalnych na 
rzecz najniŜej zarabiających.  
 
Ad. 5 Przedstawienie zakresu działań przygotowawczych koniecznych do 
podjęcia przed wszczęciem procedury przekształcenia SP ZOZ.  
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej rozdał Członkom 
Zarządu materiały dotyczące Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w 
sprawie określenia wzoru kwestionariusza SP ZOZ przeznaczonego do 
przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do 
sporządzenia aktu przekształcenia celem zapoznania się.  
Zarząd Powiatu polecił zebrać oferty na wycenę majątku Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Następnie 
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ustalono wstępną datę przekształcenia SP ZOZ w Spółkę na dzień 31.12.2011 
roku.  
 
Ad. 6 Przedstawienie wniosku Zarządu Cechu Rzemiosł RóŜnych o 
uzupełnienie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych o oddział 
wielozawodowy.  
Zarząd Cechu Rzemiosł RóŜnych w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z prośbą o 
uzupełnienie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych o oddział 
wielozawodowy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rawie Mazowieckiej o 
następujące zawody: betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektryk, 
elektromechanik pojazdów samochodowych, kominiarz, kowal, krawiec, 
lakiernik, malarz- tapicerz, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, 
monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, obuwnik, posadzkarz, rzeźnik-
wędliniarz, ślusarz, stolarz, tapicer, zdun.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek.  
 
Ad. 7 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia opłat za 
usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a 
ust.1 lub 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego 
oraz kosztów odstąpienia od usunięcia. 
Realizując przyjęty porządek obrad Pan Piotr Irla – Z-ca Dyrektora Wydziału 
Infrastruktury przedstawił i omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 
ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na 
podstawie art. 130a ust.1 lub 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze 
powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od usunięcia. 
Zarząd Powiatu przyjął przedstawiony projekt uchwały.  
 
Ad. 8 Zatwierdzenie wyników przetargów na remont drogi powiatowej nr 
4118E Pukinin – gr. woj.(Mogielnica), remont dróg powiatowych nr 1334E 
Zawady – Biała Rawska, nr 4108E Wałowice – Wilkowice, remont pomieszczeń 
warsztatów ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej z przeznaczeniem na pracownie 
zawodowe. 
Pan Piotr Irla przedstawił informację o wynikach przetargów na remonty dróg 
powiatowych, oraz remont pomieszczeń warsztatów ZS CEZiU. 
1. Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj.(Mogielnica).Wpłynęły 
4 oferty. Wybrano ofertę nr 1  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych 
Sp. z o.o, 97-300 Piotrków Trybunalski  ul. Południowa 17/19 w cenie ofertowej       
579 188,40 zł. brutto za wykonanie robót objętych zamówieniem. Oferta 
uzyskała najwyŜszą ilość punktów, jest najkorzystniejsza oraz spełnia warunki i 
wymagania zawarte w SIWZ.  
2. Remont  dróg powiatowych nr 1334E Zawady-Biała Rawska,   nr 4108E 
Wałowice-Wilkowice. Wpłynęły 4 oferty. Wybrano ofertę nr 1 Przedsiębiorstwa  
Robót Drogowo-Mostowych  sp. z o.o Piotrków Trybunalski ul. Południowa 
17/19,  w cenie ofertowej  238 327,03 zł. brutto za wykonanie robót objętych  
zamówieniem. Oferta uzyskała najwyŜszą ilość punktów, jest najkorzystniejsza 
oraz spełnia warunki i wymagania zawarte w SIWZ.  
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Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki przetargów na remont powyŜszej 
przedstawionych dróg powiatu rawskiego.  
3. Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej   i 
Ustawicznej z przeznaczeniem na pracownie zawodowe. Wpłynęła 1 oferta 
Firmy BUDMAR Sp. z o.o. ul. Krańcowa 31-33a, 97-200 Tomaszów 
Mazowiecki w cenie ofertowej 277 330,19 zł. brutto, cena oferty przewyŜsza 
kwotę, która została zabezpieczona  na sfinansowanie zamówienia. Natomiast 
na realizację powyŜszego zadania, zabezpieczone były środki finansowe w 
wysokości 209 450,00 zł. W związku z tym Zarząd Powiatu uniewaŜnił w/w 
postępowanie przetargowe i zdecydował o ponownym ogłoszeniu przetargu 
wydłuŜając termin realizacji zamówienia do końca bieŜącego roku.  
 
Ad. 9 Uzgodnienie lokalizacji budowy węzła betoniarskiego w miejscowości 
Lutkówka.  
Pan Zygmunt Lechowski zwrócił się z wnioskiem dotyczącym uzgodnienia 
lokalizacji węzła betoniarskiego na działce nr ewidencyjny 19 w miejscowości 
Lutkówka.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na lokalizację powyŜej wymienionej inwestycji. 
Jednocześnie zobowiązał inwestora do zwrócenia uwagi na uŜywanie pojazdów 
do transportu produkowanych materiałów, których nacisk na oś nie przekracza 
wielkości ustalonych dla tej kategorii dróg tj. 8t/oś.  
 
Ad. 10 Zatwierdzenie wyniku przetargu szkolenie z Kpa w ramach projektu 
„Starostwo Rawskie – przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne”. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik przetargu na przeprowadzenie szkolenia 
„Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce” dla 60 uczestników 
projektu „STAROSTWO RAWSKIE – PRZYJAZNE OBYWATELOM, 
NOWOCZESNE I SKUTECZNE” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Najkorzystniejszą 
ofertę złoŜył Centralny Instytut Analiz Polityczno – Prawnych ul. Gwiaździsta 
15A/42, 01-651 Warszawa oferując wykonanie zamówienia za kwotę 4.920 zł 
brutto. 
 
Ad. 11 Sprawy róŜne. 
W  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień   
23.08.11 r. na godzinę 1400. 
 
Ad. 12 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1630 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
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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 (-) ............................................. 

 
 
 
 
 


