
P R O T O K Ó Ł NR 115/2013 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 21 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: Maria Charążka – Przewodnicząca 
Rady, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej, Daniel Aptapski – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

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

     3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz 
BIOZEC Sp. z o.o. Konopnica 121, 96-200 Rawa Mazowiecka.  

     4. Informacja w sprawie przeprowadzonych przetargów na zbycie 
nieruchomości gruntowych przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej. 

     5.  Przedstawienie wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej o pomoc finansową na pokrycie kosztów prac 
kosztorysowa-projektowych oraz złożenia wniosku o dofinansowanie w 
ramach funduszu norweskiego prac termomodernizacyjnych budynków 
SP ZOZ.  

     6. Wyrażenie zgody na adaptację 4 pomieszczeń w budynku pogotowia pod 
potrzeby nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.  

     7. Wyrażenie zgody na adaptację i zmianę sposobu użytkowania 3 
pomieszczeń oddziału wewnętrznego i laboratorium.  

     8. Wyrażenie zgody na przeniesienie Poradni Uzależnień i wynajmu wolnych 
pomieszczeń w budynku przy ul. Niepodległości w Rawie Mazowieckiej.  

     9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2013 rok.  

    10. Podjęcie decyzji w sprawie pomocy finansowej dla SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. 

    11.  Sprawy różne. 
    12. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1130 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 



 2 

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 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz 
BIOZEC Sp. z o.o. Konopnica 121, 96-200 Rawa Mazowiecka (działka o 
numerze 94 obręb 2 Rawa Mazowiecka).  
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 251/2013 w sprawie ustanowienia 
służebności przesyłu na rzecz BIOZEC Sp. z o.o. Konopnica 121, 96-200 Rawa 
Mazowiecka, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 4 Informacja w sprawie przeprowadzonych przetargów na zbycie 
nieruchomości gruntowych przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej. 
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował, iż w dniu 18 i 19 marca br. w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej odbyły się trzecie ustne 
nieograniczone przetargi, na sprzedaż 6 niezabudowanych działek o nr 307/16, 
307/17, 307/18, 307/19, 307/20, 307/21 położonych w obrębie 4 miasta Rawa 
Mazowiecka przy ul. Targowej. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, 
ponieważ nikt, do nich nie przystąpił.   
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożoną informacją i zdecydował o 
ponownym ogłoszeniu przetargu na dotychczasowych warunkach.  
 
Ad. 5   Przedstawienie wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej o pomoc finansową na pokrycie kosztów prac kosztorysowa-
projektowych oraz złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach funduszu 
norweskiego prac termomodernizacyjnych budynków SP ZOZ.  
W związku ze złym stanem elewacji budynków Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, centralnego ogrzewania 
wraz z kotłownią, oraz nieekologicznym i nieekonomicznym sposobem 
ogrzewania w/w budynków  Dyrektor Daniel Aptapski zwrócił się z wnioskiem 
o wyrażenie zgody na dokonanie termomodernizacji budynków przekazanych 
przez Powiat Rawski w nieodpłatne użytkowanie szpitalowi. Sfinansowanie 
w/w inwestycji nastąpiłoby w ramach programu „Efektywność energetyczna i 
odnawialne źródła energii „ w ramach Funduszy Norweskich. Planowany 
całkowity koszt inwestycji to ok. 4 mln. zł. Udział własny w inwestycji wg 
założeń Programu wynosi 20% i stanowiłoby to koszt ok. 800 tyś zł. W celu 
ubiegania się o dofinansowanie w/w projektu niezbędne jest wykonanie 
specjalistycznych projektów i opracowań tj.; 
- wykonanie audytów energetycznych budynków przeznaczonych do 
termomodernizacji z wykorzystaniem już istniejącego audytu dotyczącego 
budynku głównego oddziału pumologicznego oraz budynków administracji, 
- branżowe projekty budowlane i wykonawcze, 
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- przedmiary i kosztorysy inwestorskie do w/w projektów, 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o 
dofinansowanie w ramach Funduszy Norweskich. 
Ponieważ wykonanie w/w specjalistycznych projektów oraz opracowań, od 
których w dużej mierze zależy skuteczność pozyskania Funduszy Norweskich, 
wykracza poza możliwości merytoryczne SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, 
szpital musi skorzystać z oferty doświadczonych w tym zakresie firm 
zewnętrznych. Przewidziany koszt w/w prac to ok. 123 000,00 zł. brutto. W 
przypadku pozyskania dofinansowania z Funduszy Norweskich, pokrycie 
wymaganego udziału własnego w wysokości 20% inwestycji planowane jest ze 
środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej.  
Zarząd Powiatu w związku z powyższym wyraził zgodę i zabezpieczył w 
tegorocznym budżecie powiatu środki finansowe w wysokości 130 000 zł z 
przeznaczeniem na dokumentacje projektową – „Termomodernizacja 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  
 
Ad. 6 Wyrażenie zgody na adaptację 4 pomieszczeń w budynku pogotowia pod 
potrzeby nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.  
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na adaptację 4 
pomieszczeń znajdujących się w budynku pogotowia ratunkowego pod kątem 
planowanego rozpoczęcia działalności z zakresu nocnej i świątecznej pomocy 
lekarskiej. Koszt adaptacji w kwocie ok. 10 000,00 zł. brutto szpital pokryje z 
własnych środków.  
 Zarząd Powiatu wyraził zgodę w związku z powyższym.   
 
Ad. 7 Wyrażenie zgody na adaptację i zmianę sposobu użytkowania 3 
pomieszczeń oddziału wewnętrznego i laboratorium.  
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na adaptacje i zmianę 
sposobu użytkowania pomieszczeń znajdujących się w budynku głównym 
szpitala ( 3 pomieszczenia należące obecnie do oddziału wewnętrznego planuje 
się  wyremontować i zaadaptować dla potrzeb laboratorium , które w całości 
zlokalizowane byłyby po jednej stronie korytarza, następnie 3 pomieszczenia, 
które zajmuje obecnie laboratorium planuje się wyremontować i przeznaczyć 
dla potrzeb oddziału wewnętrznego). Zadanie sfinansowane byłoby wspólnie 
przez SP ZOZ z własnych środków z firmą Alab. 
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Zarząd Powiatu wyraził wstępną zgodę na adaptacje , natomiast co do kwestii w 
jaki sposób miało to być sfinansowane miał pewne wątpliwości i poprosił o 
przedstawienie kosztorysu i powróci do tematu na jednym z kolejnych 
posiedzeń zarządu.  
 
Ad. 8 Wyrażenie zgody na przeniesienie Poradni Uzależnień i wynajmu 
wolnych pomieszczeń w budynku przy ul. Niepodległości w Rawie 
Mazowieckiej.  
Dyrektor Daniel Aptapski poinformował, iż  SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej 
dysponuje wolnymi  pomieszczeniami położonymi na terenie Przychodni 
Rejonowo-Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Niepodległości 8. 
Wolne pomieszczenia o powierzchni 63,03 m2 (po byłej Poradni K ) oraz 
pomieszczenia o powierzchni 120 m 2 (po byłej Aptece) położone są na  parterze 
budynku Przychodni, natomiast na piętrze 19 wolnych gabinetów o ogólnej 
powierzchni 201,06 m 2 . W związku z powyższym prosił o wyrażenie zgody na 
przeprowadzenie w/w zmian oraz na wynajem wolnych pomieszczeń z 
przeznaczeniem na działalność medyczną lub gospodarczą.   
Zarząd Powiatu ustalił, iż w związku z tym, że jest  opracowana koncepcja, 
zagospodarowania powyższego budynku Przychodni  która znajduje się w 
Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego, należy uzgodnić z Wydziałem 
powyższe kwestie i odnieść się do nich.   
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2013 rok.  
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w 
powyższej kwestii.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 250/2013, która  stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Ad. 10  Podjęcie decyzji w sprawie pomocy finansowej dla SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu podjął decyzję o udzieleniu pomocy finansowej na realizacje 
zadania pn. ”Dostawa Tomografu Komputerowego, Aparatu do radiografii i 
fluoroskopii z systemem CR, systemu do archiwizacji PACS oraz adaptacji 
pomieszczenia RTG w systemie ratalnym” po wykonaniu zadania i przedłożeniu 
kserokopii faktur.  
 
Ad. 11 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 26.03.13 r.  
na godz. 1330, oraz Sesji Rady Powiatu Rawskiego na dzień 26.04.2013 roku na 
godzinę 900. 
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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 1300 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  ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 


