
P R O T O K Ó Ł NR 113/2013 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 12 marca 2013 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, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury, Halina Bartkowicz - Błażejewska, Jan Idzikowski – Kierownik 
Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Wiesław Miksa – Kierownik Oddziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

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

     3. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2013 roku.  

     4. Informacja z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
za 2012 roku, w tym informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu 
systemu pieczy zastępczej oraz wykaz potrzeb.  

     5. Rozpatrzenie wniosku pracowników Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej zatrudnionych w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela 
dotyczącego pisemnego wyjaśnienia statusu wychowawcy i pedagoga 
Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej od dnia 1.01.2014 roku.  

     6. Zabezpieczenie środków  na wariantową koncepcję rozbudowy szpitala 
św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.  

     7. Informacja o ofertach na przygotowanie dokumentacji niezbędnej w 
procesie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością.  

     8. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu 
Rawskiego w roku 2012.  

     9. Rozpatrzenie wniosku Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P w 
Rawie Mazowieckiej o wsparcie finansowe wyjazdu młodzieży.  

    10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. 
     11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych Powiatu 

Rawskiego na 2013 rok. 
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     12.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz 
Rawik Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej. 

     13. Wyrażenie zgody na sprzedaż ciągnika Lamborginii  nr rej. ERW M 200. 
     14. Przyjęcie porządku Sesji Rady Powiatu. 
     15.  Sprawy różne. 
     16. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1000 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 również 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2013 roku.  
Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej przedstawiła projekt Uchwały Rady 
Powiatu Rawskiego w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją 
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2013 roku.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 4 Informacja z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie za 2012 roku, w tym informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu 
systemu pieczy zastępczej oraz wykaz potrzeb.  
Materiał w tym zakresie również przedstawiła Pani Dyrektor Bartkowicz – 
Błażejewska. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożoną informacją, która będzie stanowić 
materiał na Sesje Rady Powiatu. Informacja z rocznej działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie za 2012 roku, w tym informacja dotycząca realizacji 
zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej oraz wykaz potrzeb stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu.   
 
Ad. 5 Rozpatrzenie wniosku pracowników Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej zatrudnionych w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela 
dotyczącego pisemnego wyjaśnienia statusu wychowawcy i pedagoga Domu 
Dziecka w Rawie Mazowieckiej od dnia 1.01.2014 roku.  
Realizując przyjęty porządek obrad Pani Halina Bartkowicz - Błażejewska 
przedstawił treść odpowiedzi na wniosek dotyczący wyjaśnienia statusu 
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wychowawcy i pedagoga Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej od dnia 
1.01.2014 roku. 
Zarząd Powiatu zaakceptował treść powyższej odpowiedzi do Pracowników 
Pedagogicznych Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.  
Również w tym punkcie Pani Dyrektor Bartkowicz - Błażejewska 
poinformowała, iż wypłynęło pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Łodzi dotyczące wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu 
Dziecka w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie opowiedział się za tym, iż zatwierdzony przez 
Zarząd Powiatu  Regulamin Organizacyjny został wydany w oparciu o przepis 
art.36 Ustawy o Samorządzie Powiatowym i przepis ten nie nakłada obowiązku 
wskazania w nim zadań i odpowiedzialności przypisanym konkretnym 
stanowiskom pracy, ponieważ określają to zakresy czynności. Jednocześnie 
zdecydował, iż propozycje zmian zostaną ewentualne wzięte pod uwagę przy 
wprowadzeniu kolejnych zmian w Regulaminie.  
 
Ad. 6 Zabezpieczenie środków  na wariantową koncepcję rozbudowy szpitala 
św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.  
Wydział Infrastruktury zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o 
zabezpieczenie środków finansowych w budżecie 2013 roku w wysokości                  
21 000 zł. na aktualizację koncepcji projektowej rozbudowy szpitala Św. Ducha 
w Rawie Mazowieckiej w wersji dwuwariantowej, oraz na adaptację 
istniejących budynków szpitala wraz z inwentaryzacją na potrzeby dostosowania 
do obowiązujących wymogów po 2016 roku. Powyższe związane jest m.in. z 
pozyskaniem środków zewnętrznych na modernizacją 2013 roku szpitalnego 
Zakładu Diagnostyki (CT, RTG, endoskopia, USG, EKG ), którego usytuowanie 
jest docelowe, co spowodowało konieczność weryfikacji istniejącej koncepcji 
rozbudowy szpitala oraz możliwościami finansowymi Powiatu.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie środków w wysokości 21 000 
zł zgodnie z powyższym.  
 
Ad. 7 Informacja o ofertach na przygotowanie dokumentacji niezbędnej w 
procesie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością.  
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej poinformował, iż 
Fundacja Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych z siedzibą                    
w Warszawie, ul. Gwiaździsta 15a lok. 42, 01-651 Warszawa, zarejestrowaną                     
w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, nr KRS 0000300443, NIP: 522-28-80-576, REGON 141336446, 
reprezentowaną przez Pana dr Pawła Drembkowskiego – Dyrektora 
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Generalnego, złożyła ofertę wykonania usługi w zakresie doradztwa, 
przygotowania dokumentów i złożenia wniosków wymaganych w procesie 
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej w spółkę  z ograniczoną odpowiedzialnością w oparciu o 
przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku  o działalności leczniczej  (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. - 
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm) obejmującej                
w szczególności:   
1) pomoc i doradztwo w przygotowaniu dokumentów, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnych w procesie przekształcenia tj. 
a) aktu założycielskiego Spółki, 
b) regulaminu organizacyjnego Spółki, 
c) projektów uchwał organów powiatu,  
d) innych dodatkowych dokumentów niezbędnych w procesie przekształcenia; 
2) przygotowanie i złożenie wniosku o wpisanie Spółki do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;  
3) przygotowanie i złożenie wniosku o wpisanie nowego podmiotu powstałego z 
przekształcenia SPZOZ do rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą prowadzonego przez właściwego wojewodę lub inny organ;  
4) przygotowanie i złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, o 
którym mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku  o działalności 
leczniczej, o uzyskanie dotacji na spłatę zobowiązań przejętych przez Powiat 
Rawski w związku z przekształceniem SPZOZ  w spółkę z o.o; 
5) udzielanie wyjaśnień i uzupełnianie dokumentów w zakresie złożonych 
wniosków o których mowa w pkt 2-4. Powyższa oferta opiewa na kwotę 16 000 
zł. brutto.  
Zarząd Powiatu zaakceptował wybór oferty.  
W tym punkcie nastąpiło również rozdanie członkom zarządu materiałów tj. 
projektu „Aktu przekształcenia” bez Rady Nadzorczej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej celem 
przeanalizowania. 
 
Ad. 8 Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu 
Rawskiego w roku 2012.  
Pan Jan Idzikowski – Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego 
przedstawił informacje o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu 
Rawskiego w roku 2012, która będzie stanowić materiał na Sesje Rady Powiatu 
Rawskiego. Ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 
powiecie Rawskim za 2012 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
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Ad. 9 Rozpatrzenie wniosku Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P w 
Rawie Mazowieckiej o wsparcie finansowe wyjazdu młodzieży.  
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił 
wniosek młodzieży działającej przy  Parafii Rzymskokatolickiej Niepokalanego 
Poczęcia N.M.P w Rawie Mazowieckiej, w którym zwracają się z prośbą o 
dofinansowanie w kwocie 2500 zł. przejazdu młodzieży Szkół 
Ponadgimnazjalnych z terenu powiatu rawskiego na XVII Ogólnopolskie 
Spotkanie Młodych Lednica 2000 pod hasłem „ W imię Ojca”. Wyjazd odbędzie 
się 1 czerwca br. 
W związku z tym iż, XVII Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000 pod 
hasłem „ W imię Ojca” zostało ujęte w  Powiatowym Kalendarzu Imprez 
Kulturalnych i Sportowych na 2013 roku ,  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
sfinansowanie w kwocie 1500 zł. przejazdu młodzieży Szkół 
Ponadgimnazjalnych z terenu powiatu rawskiego do Lednicy.  
  
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt 
uchwały w sprawie zmian w budżecie 2013 roku.  
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 245/2013, która stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu.  
 
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych Powiatu 
Rawskiego na 2013 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2013 rok. Uchwała Nr 246/2013 stanowi załącznik nr 5 
do protokołu.  
 
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz 
Rawik Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Rawskiego oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 
jako działki o numerach 307/9, 307/10, 308/5, 308/27 położonych w obrębie  4 
miasta Rawa Mazowiecka, służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy 
„Rawik” Sp. z o o. Rawskie Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Rawie 
Mazowieckiej, w związku z przeprowadzonym w gruncie tych działek linii 
energetycznej kablowej niskiego napięcia. Z tytułu ustanowienia służebności 
przesyłu „Rawik” Sp. z o.o. wypłaci jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 
25.559,90 zł. brutto (na które składa się kwota 20.130 zł. – wartość służebności 
ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego + 23% VAT oraz koszty wykonania 
operatu szacunkowego w kwocie 800 zł. brutto). Ponadto Zarząd Powiatu podjął 
w powyższej kwestii stosowną Uchwałę Nr 247/2013, która stanowi załącznik 
nr 6 do protokołu.  
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W tym samym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę Mazowieckiej Spółce 
Gazownictwa Sp.z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy Łódź rozłożenie na dwie 
raty po 50% wynagrodzenia w wysokości 30.346,18 zł. brutto z tytułu 
ustanowienia służebności przesyłu w Rawie Mazowieckiej na działce 549/3. 
Pierwsza rata będzie wpłacona najpóźniej na trzy dni przed złożeniem 
oświadczenia, natomiast druga po dostarczeniu oświadczenia o ustanowieniu 
służebności przesyłu.  
 
Ad. 13 Wyrażenie zgody na sprzedaż ciągnika rolniczego Lamborghini Crono  
nr rej. ERW M 200. 
W związku z tym, iż zostały przeprowadzone dwie licytacje ciągnika 
Lamborghini Crono o nr rej. ERW M 200, które zakończyły się wynikiem 
negatywnym, z powodu braku zainteresowanych nabyciem ciągnika.  
Zarząd Powiatu zdecydował o sprzedaży ciągnika w trybie z wolnej ręki za 
kwotę nie niższą niż 20.000 zł. Tryb jest zgodny z uchwalonym przez Zarząd 
Powiatu Regulaminem zbycia środków trwałych.  
Ponadto Starosta Matysiak polecił Wydziałowi Infrastruktury wycenić 
Samochód specjalny ZIŁ nr rej.  SKS 0531 (pług wirnikowy). 
 
Ad. 14 Przyjęcie porządku Sesji Rady Powiatu. 
Pan Sekretarz Stefaniak przedstawił porządek posiedzenia XXIV Sesji Rady 
Powiatu Rawskiego, która odbędzie się dnia 21 marca 2013 roku.: 
- informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie rawskim za 2012 rok,  
- informacja z rocznej działalności PCPR za 2012 rok, oraz wykaz potrzeb, 
- podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją 
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizacje tych zadań 
w 2013 roku, 
- informacja o stanie bezpieczeństwa w powiecie rawskim, 
- sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi za 2012 rok, 
- podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 20, 
- podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego, 
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. 
Zarząd Powiatu przyjął powyższy porządek posiedzenia XXIV Sesji Rady 
Powiatu.  
W tym samym punkcie Sekretarz Stefaniak przedstawił informację ze 
sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi za 2012 rok.  
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Ad. 17 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 21.03.13 r.  
na godz. 1100. 
  
Ad.18 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1230 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  ............................................. 

 
 
 
 
 
 


