
P R O T O K Ó Ł NR 54/2011 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 28 grudnia 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: Maria CharąŜka – Przewodnicząca 
Rady,  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 – Księgowy w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Stefan 
Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami, Leszek Przybył – Dyrektor Wydziału Architektury i 
Budownictwa. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

     3.  Rozpatrzenie wniosku Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w 
sprawie uzgodnienia przebiegu sieci wodociągowej.   

     4.  Informacja o zawartych kontraktach z Narodowym Funduszem  Zdrowia 
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  

     5.  Ustalenie wysokości czynszu dzierŜawy działki 308/19 połoŜonej w 
Rawie Mazowieckiej.   

      6.  Propozycja Stanowiska Rady Powiatu w sprawie projektu likwidacji 
Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej. 

      7. Sprawy róŜne. 
      8. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1200 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 Rozpatrzenie wniosku Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w 
sprawie uzgodnienia przebiegu sieci wodociągowej.   
Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Rawie Mazowieckiej zwróciła 
się z prośbą o wyraŜenie zgody na umieszczenie odcinka sieci wodociągowej na 
terenie miasta Rawa Mazowiecka, w ramach zadania: „ Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – faza I” w 
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działce oznaczonej nr ewidencyjnym 9/1, obręb nr 4 w Rawie Mazowieckiej 
przy ul. Łowickiej.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na umieszczenie sieci wodociągowej Ø 250 w 
działce oznaczonej nr ewidencyjnym 9/1, obręb nr 4 w Rawie Mazowieckiej 
przy ul. Łowickiej zgodnie z załączonym szkicem przy zachowaniu  
obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych. Teren po zakończeniu 
robót naleŜy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego, natomiast 
termin realizacji zadania w obrębie działki oznaczonej nr ewidencyjnym 9/1 
uzgodnić z Dyrektorem Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.  
  
Ad. 4 Informacja o zawartych kontraktach z Narodowym Funduszem  Zdrowia 
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  
Pani Anna Idzikowska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej poinformowała , iŜ Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej przystąpił w IV kwartale 
2011 roku do kontaktowania świadczeń medycznych z  Narodowego Funduszu 
Zdrowia na rok 2012 i lata następne, składając swoje oferty w zakresie 
Ratownictwa Medycznego, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz 
Stacjonarnego Lecznictwa Specjalistycznego. Dotychczas rozstrzygnięto 
konkursy w całości na: Ratownictwo Medyczne, Ambulatoryjną Opiekę 
Specjalistyczną, oraz  w części na  Stacjonarne Lecznictwo Specjalistyczne. 
Kontynuując Pani Dyrektor poinformowała, iŜ w zakresie Ratownictwa 
Medycznego w 2012 roku w porównaniu z rokiem 2011 zmniejszono zakres 
udzielonych świadczeń z 3 podstawowych zespołów wyjazdowych i 1 
specjalistycznego zespołu wyjazdowego do 2 podstawowych zespołów 
wyjazdowych i 1 specjalistycznego zespołu wyjazdowego. W zakresie 
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w 2012 roku w porównaniu do 2011 
roku zmniejszono zakres udzielonych świadczeń o 11 poradni specjalistycznych 
pozostawiając jedynie w strukturze SP ZOZ  w Rawie Mazowieckiej poradnią 
ogólną (POZ), onkologiczną, gruźlicy i chorób płuc, okulistyczna dla dzieci oraz 
poradnie uzaleŜnień i poradnię medycyny pracy. Natomiast w zakresie 
Stacjonarnego Lecznictwa Specjalistycznego na obecną chwilę pozytywnie 
rozstrzygnięto konkurs na oddziały: chorób wewnętrznych, chorób płuc, 
pediatrię, chirurgie, zaś w przypadku oddziału poł.- gin.- now. toczy się jeszcze 
postępowanie, którego koniec przewidziano na 13.01.2012r. W związku z 
wynikami konkursu, opierając się na danych ekonomiczno – finansowych SP 
ZOZ za okres I-X. 2011 r., przewidywana sytuacja SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej ulegnie pogorszeniu. Biorąc pod uwagę obecną sytuacje 
ekonomiczno – finansową SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej wynik finansowy w 
przyszłym roku w związku z rozstrzygnięciem konkursu na świadczenia 
medyczne przez NFZ moŜe pogorszyć się o 181,5 tyś zł. przy załoŜeniu, Ŝe 
pozytywnie zostanie rozstrzygnięty konkurs na oddział poł.-gin.-now.  
Zabierając głos Starosta Matysiak poprosił o przedstawienie informacji 
dotyczącej zmian lokalowo – kadrowych SP ZOZ oraz Przychodni Rejonowej 
przy ul. Niepodległości w związku z zawartymi kontraktami, oraz informacji o 
moŜliwości pozyskania środków zewnętrznych na termomodernizację szpitala.  
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Ponadto poinformował o celowości regularnych spotkań z Dyrekcją SP ZOZ 
poświeconych zarówno bieŜącej sytuacji jak równieŜ przygotowań do 
przekształceń placówki.  
Zarząd Powiatu polecił przygotowanie niezbędnych informacji dotyczących 
zatrudnienia, wyposaŜenia oraz kompleksowego funkcjonowania budynku 
Przychodni przy ul. Niepodległości wraz z wariantami wykorzystania 
powierzchni uŜytkowych. Polecono Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej 
przygotowanie projektu wystąpienia do Ministra Zdrowia w sprawie 
Rozporządzeń do Ustawy o Lecznictwie (dotyczących przekształceń szpitali).  
W tym samym punkcie Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej przedstawił prośbę Dyrektor SP ZOZ dotyczącą przesunięcia 
terminu płatności poŜyczki w kwocie 200.000,00 zł. do końca 2012 roku.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcie terminu spłaty poŜyczki.  
 
Ad. 5 Ustalenie wysokości czynszu dzierŜawy działki 308/19 połoŜonej w 
Rawie Mazowieckiej.   
Firma HIMMEL I PAPESCH Opole Sp. z o. o. Czarnowąsy zwróciła się z 
wnioskiem o czasowe 5 miesięczne uŜyczenie części 500 m2 terenu działki nr 
308/19 połoŜonej w obrębie nr 4 miasta Rawa Mazowieckiej dla usytuowania 
tymczasowego zaplecza budowy, w celu moŜliwości wykonania przebudowy 
obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 8 nad drogą ul. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyŜsze ustalając następujące  warunki: 
czynsz dzierŜawny za uŜyczenie działki miesięcznie wynosić będzie 1500,00 zł. 
(tj. 3,00 zł/1m2), płatny z góry za 5 miesięcy, oraz kaucja w wysokości 5000,00 
zł. za ewentualne nieuporządkowanie terenu po zakończeniu prac, płatna 
równieŜ z góry.  
 
Ad. 6 Propozycja Stanowiska Rady Powiatu w sprawie projektu likwidacji Sądu 
Rejonowego w Rawie Mazowieckiej. 
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił propozycję Stanowiska 
Rady Powiatu Rawskiego w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, w tym 
równieŜ Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej,  utworzenia zamiejscowych 
wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w 
sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz 
ustalenia ich siedzib oraz obszarów właściwości. 
 
Ad. 7 Sprawy róŜne. 
W  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień   
30.12.2011 r. na godzinę 1400.  
 
 
Ad. 8 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak  dokonał o godzinie 1330 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu. 



 4 

 
 
 
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 (-)  ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


