
P R O T O K Ó Ł NR 130/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 3 lipca 2009 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Urszula Przerwa - Dyrektor Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej, Pani BoŜena Woźniak – Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej, Pani Anna Idzikowska – Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej, Pan Daniel Aptapski – Główny Księgowy Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Pan Piotr Irla- 
Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia projektów „ Mój szef to ja”,                 

„ Aktywne pokolenie 45+”. 
4. Przedstawienie wniosku Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Jedynka” o 

dofinansowanie przejazdu na obóz sportowy do Kłodzka. 
5. Przedstawienie wniosku Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej o 

dofinansowanie organizacji XV Jubileuszowego Maratonu Pływackiego. 
6. Przedstawienie wniosku Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego 

Gminy Sadkowice o dofinansowanie przejazdu na obóz szkoleniowy w 
Szczawnicy.  

7. WyraŜenie zgody na przekazanie środków dla Braci Herbowej na zakup 
lawety – zgodnie z Powiatowym Kalendarzem Imprez Kulturalnych i 
Sportowych na 2009 rok.  

8. WyraŜenie opinii w sprawie porozumienia z Łódzką Chorągwią Związku 
Harcerstwa Polskiego.  

9. Ocena rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Rawskim. 
10. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie w związku z awarią w kotłowni 

szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej. 

11. Harmonogram działań wynikających z przyjętej koncepcji przekształcenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  

12. Wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotne o udzielenie wsparcia finansowego na spłatę zobowiązań.  

13. Wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej o udzielenie wsparcia finansowego na opracowanie 
dokumentacji projektowo – technicznej.  

14.  WyraŜenie zgody na wydzierŜawienie pomieszczeń w przychodni 
Rejonowo – Specjalistycznej na działalność medyczną.  
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15. Informacja o przetargach.  
16. Przyjęcie porządku XXXIII Sesji Rady Powiatu.  
17. Sprawy róŜne. 
18. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 830 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 dzisiejszego 
Zarządu równieŜ uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia projektów „ Mój szef to ja”,                
„ Aktywne pokolenie 45+”. 
Pani BoŜena Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej przedstawiła projekty uchwały  w sprawie zatwierdzenia 
projektów   „ Mój szef to ja” w ramach Działania 6.2, oraz projektu „ Aktywne 
pokolenie 45+” w ramach Działania 6.2  realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie jego realizacji.  
Starosta Rawski zabierając głos złoŜył gratulację, dyrekcji i  pracownikom 
Powiatowego Urzędu Pracy za opracowanie wyŜej wymienionych projektów, 
dzięki którym znaczna liczba bezrobotnych dostanie szansę rozpoczęcia własnej 
działalności gospodarczej.  
Zarząd Powiatu w drodze uchwały jednogłośnie zatwierdził omówione projekty. 
Jednocześnie udzielono pełnomocnictwa Pani BoŜenie Woźniak,  a  w razie jej 
nieobecności Pani Dorocie Zdziechowskiej do reprezentowania powiatu 
rawskiego przy realizacji projektów. Pełnomocnictwo udzielone zostało Pani 
Ewie Aleksandrowicz, a w razie jej nieobecności Pani Małgorzacie Jastrzębskiej 
do zawierania umów z jednostkami szkolącymi i bezrobotnymi oraz 
podpisywania innych dokumentów finansowych związanych z realizacją 
projektu. Uchwały Nr 188/2009 i 189/2009 stanowią załączniki nr 2 i 3 do 
protokołu.  
 
Ad. 4 Przedstawienie wniosku Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Jedynka” o 
dofinansowanie przejazdu na obóz sportowy do Kłodzka. 
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” zwrócił się z prośbą o dofinansowanie 
kosztów przejazdu na obozu sportowy dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej 
do Kłodzka.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek i przyznał dofinansowanie 
kosztów przejazdu w wysokości 700 zł.  
 
Ad. 5 Przedstawienie wniosku Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej o 
dofinansowanie organizacji XV Jubileuszowego Maratonu Pływackiego. 
Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej 
zwróciło się z prośbą o dofinansowanie organizacji XV Jubileuszowego 
Maratonu Pływackiego, który odbędzie się w dniu 19.07.br. nad Zalewem Tatar.  
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ufundowanie pucharów za  I  miejsce,  oraz 
nagrody w postaci sprzętu sportowo – turystycznego w trzech kategoriach za  I 
miejsca. Starosta Rawski objął honorowy patronat nad imprezą. 
 
Ad. 6 Przedstawienie wniosku Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Gminy 
Sadkowice o dofinansowanie przejazdu na obóz szkoleniowy w Szczawnicy.  
Kolejny wniosek wpłynął od Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Gminy 
Sadkowice i dotyczył dofinansowania przejazdu na obóz szkoleniowy w dniach 
19 – 26.VIII.2009 r. do Szczawnicy. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie kosztów przejazdu w 
wysokości do 3800 zł po przedstawieniu rachunku.   
 
Ad. 7 WyraŜenie zgody na przekazanie środków dla Braci Herbowej na zakup 
lawety – zgodnie z Powiatowym Kalendarzem Imprez Kulturalnych i 
Sportowych na 2009 rok.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie środków w wysokości 3000 zł  na 
zakup lawety z logo powiatu zgodnie z Powiatowym Kalendarzem Imprez 
Kulturalnych i Sportowych . 
 
Ad. 8 WyraŜenie opinii w sprawie porozumienia z Łódzką Chorągwią Związku 
Harcerstwa Polskiego.  
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
przedstawiła projekt porozumienia pomiędzy Łódzką Chorągwią Związku 
Harcerstwa Polskiego, a Starostwem Powiatowym w Rawie Mazowieckiej. 
Porozumienie dotyczy udostępnienia Starostwu  2 domków, oraz zaplecza 
kuchennego, pomieszczeń stołówki, sanitariatów połoŜonych w Ośrodku 
Związku Harcerstwa Polskiego w Spale na okres 5 lat. W zamian za 
udostępnienie domków Starostwo Powiatowe dokona modernizacji dwóch 
domków oraz pawilonu kuchennego z sanitariatami i prysznicami zgodnie z 
wymogami powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej o łącznej wartości 
50 000 zł.  
Zarząd Powiatu zlecił doprecyzować przedstawione porozumienie, oraz  
wskazać w porozumieniu jako reprezentanta ze strony Powiatu Pana Ireneusza 
CzyŜewskiego. Ocenę kosztów remontu zlecono Panu Markowi Sawickiemu -  
Inspektorowi Nadzoru.  
 
Ad. 9 Ocena rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Rawskim. 
Pani Dyrektor Majchrzak przedstawiła informację oceniającą rekrutację do szkół 
ponadgimnazjalnych w Powiecie Rawskim.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją. Informacja stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu.  
Ponadto Pani Dyrektor przedstawiła informację dotyczącą wyników egzaminu 
maturalnego w roku 2009. Informacja ta stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
 Ad. 10 Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie w związku z awarią w 
kotłowni szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w 
Rawie Mazowieckiej. 
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Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej zwrócił 
się z wnioskiem o środki finansowe w wysokości 3500 zł. na zakup sterownika 
kotła w związku z awarią jaka miała miejsce w kotłowni szkolnej. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek i przyznał środki finansowe w 
wysokości 3500 zł. na zakup sterownika kotła. 
 
Ad. 11 Harmonogram działań wynikających z przyjętej koncepcji 
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej. 
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
przedstawiła Zarządowi Powiatu harmonogram działań wynikający z przyjętej 
koncepcji przekształcenia SPZOZ–u tj.: 
a). określenie form zatrudnienia pracowników Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w nowej spółce, 
b). zasady wyboru władz spółki, 
c). uchwała powołująca spółkę, 
d).akt załoŜycielski spółki – ( projekt aktu załoŜycielskiego Sp. z.o o. stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu).   
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym harmonogramem.  
Zabierając głos Pan Wicestarosta zobowiązał  Panią Dyrektor Urszulę Przerwa 
do ustalenia terminów spotkań Zarządu Powiatu z Prawnikiem, który prowadził 
szkolenie nt. prawa spółek handlowych, a następnie z Prezesem Zarządu Spółki 
Szpitale Polskie S.A Panem Jarosławem Fedorowskim, aby Zarząd mógł  
zapoznać się z informacjami dotyczącymi przekształcania SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej.  
 
Ad. 12 Wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej o udzielenie wsparcia finansowego na spłatę zobowiązań.  
Pan Daniel Aptapski – Główny Księgowy w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej przedstawił Zarządowi Powiatu wniosek o 
udzielenie wsparcia finansowego na spłatę zobowiązań wobec Urzędu 
Skarbowego tj. pierwszą ratę w kwocie 113.128,05 zł. z tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych. Zarząd Powiatu wyraził zgodę, aby 
powyŜsze zobowiązanie zostało spłacone w ramach przekazywanych co miesiąc 
środków finansowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2008 rok, które to 
środki zostaną przekazane  w 6 równych ratach.  
Zarząd Powiatu zobowiązał szpital do przekazywania raz w miesiącu informacji 
o sytuacji finansowej szpitala w zakresie bieŜącej działalności, oraz do  
przygotowanie spisu wierzycieli cywilnoprawnych wraz z kwotami 
zobowiązania oraz z podziałem wg. kwot na 3 grupy. Ponadto Zarząd  
zobowiązał szpital do zawierania ugód z wierzycielami. 
Ponadto Pan Starosta zabierając głos zobowiązał szpital, aby przygotował pismo 
o dodatkowe środki finansowe potrzebne na wdroŜenie systemu zarządzania 
jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008 w Dziale Ratownictwo Medyczne, 
oraz inne środki finansowe potrzebne na funkcjonowania szpitala.  
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Ad. 13 Wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej o udzielenie wsparcia finansowego na opracowanie dokumentacji 
projektowo – technicznej.  
Pani Anna Idzikowska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zwróciła się z wnioskiem do Zarządu 
Powiatu o środki finansowe  w wysokości 55.000 zł na opracowanie 
dokumentacji projektowo – technicznej dostosowującej SPZOZ do wymogów 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.   
Zarząd Powiatu zobowiązał Panią Dyrektor Idzikowską do oszacowania 
wartości robót niezbędnych do wykonania w pierwszym etapie prac, w zakresie: 
1). oświetlenia awaryjnego z elementami oświetlenia ewakuacyjnego w 
budynkach Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej,  
2). instalacji hydrantów wewnętrznych Ø 25 z węŜem półsztywnym na piętrze 
budynku Szpitala, gdzie zlokalizowane są oddziały szpitalne.  
 
Ad. 14 WyraŜenie zgody na wydzierŜawienie pomieszczeń w przychodni 
Rejonowo – Specjalistycznej na działalność medyczną.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydzierŜawienie pomieszczeń w przychodni 
Rejonowo – Specjalistycznej przy ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej 
na działalność medyczną ( Poradnia zdrowia psychicznego).  
 
Ad. 15 Informacja o przetargach. 
Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji przedstawił 
informację o wynikach przetargu na „Budowę zespołu boisk – ORLIK 2012 z 
infrastrukturą towarzyszącą i przebudową części pomieszczeń internatu na 
potrzeby zaplecza socjalno – szatniowego” przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Wpłynęło 5 ofert. Wybrano ofertę nr 3 
„Panorama II „ Sp. z.o o., 81-605 Gdynia ul. Słoneczna 73 w cenie ofertowej 
1064253,65 zł. brutto.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik przetargu.  
RównieŜ w tym samym punkcie Pan Irla poinformował,  iŜ na zadanie pn.                   
„Termomodernizacja Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej – zakres III docieplenie ścian Internatu. 
Wpłynęło 5 ofert. Natomiast na zadanie pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego 
ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieŜy przy Zespole Szkół – Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Wpłynęło 7 ofert. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
  
Ad.16  Przyjęcie porządku XXXIII Sesji Rady Powiatu  
W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął porządek XXXIII Sesji Rady Powiatu 
Rawskiego, która odbędzie się w dniu 30.07.2009 roku : 
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego, 
-przyjęcie informacji obejmującej poziom zabezpieczenia świadczeń 

zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Rawskiego w roku 2009.  
 
Ad. 17 Sprawy róŜne. 
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W sprawach róŜnych zabrał głos Pan Starosta, który poinformował Członków 
Zarządu o zamiarze wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Województwa 
Łódzkiego o zorganizowania w 2010 roku XII DoŜynek Powiatowych w Rawie 
Mazowieckiej, jednocześnie proponując rozwaŜenie moŜliwości nadania 
doŜynkom w powiecie rawskim charakteru imprezy wojewódzkiej. Ponadto Pan 
Starosta poinformował, iŜ w dniu 5.07. br w Grzymkowicach odbędą się  
uroczystości z okazji 50 –lecie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, oraz równieŜ w tym 
samy dniu odbędą się VIII zawody wędkarskie nad zalewem Tatar o puchar 
Starosty Rawskiego.  Zabierając głos Pan Wicestarosta poinformował, iŜ w dniu 
6.07.br. o godz. 1200 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Fundacji                     
„ Ostatnia szansa” dotyczące wskazania lokalizacji terenu pod utworzenie 
schroniska dla zwierząt na terenie powiatu. Ponadto Pan Wicestarosta 
poinformował, iŜ przeprowadził rozmowę telefoniczną z Panem Stanisławem 
Świetlikiem, który poprosił o wyłączenie 1 ha gruntu przy ul. Targowej ze 
Strefy Ekonomicznej , aby mógł go kupić. Zarząd zdecydował, iŜ nie zamierza 
występować z wnioskiem o wyłączenie 1 ha gruntu z Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej , poniewaŜ zamierza go sprzedać w całości.  
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
10.07.2009 r. na godz. 1000  . 
 
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 1200 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
 
W załączeniu: 

      - wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządziła : Kinga Kacprzak 
 
 
 
 
 
Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski   (-) ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta  (-) ............................................. 
 
Wacław Adamczyk  Członek Zarządu  (-)          ............................................. 
 
Krzysztof Janeczek  Członek Zarządu (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu (-) ............................................. 

 
 


