
P R O T O K Ó Ł NR 144/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 29 października 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: Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pani Małgorzata Killman – 
Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu, Pani Jadwiga Majchrzak – 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Halina Bartkowicz-
BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  Pani Urszula 
Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Pani Anna 
Idzikowska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej, Pan Daniel Aptapski – Księgowy w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Pani Anna 
Ostalska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,    
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru 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 informacji o wynikach egzaminów przeprowadzonych w 

szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach specjalnych w roku szkolnym 
2008/2009. 

4. Zatwierdzenie wyniku przetargu na zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych, dostawę piasku i dostawę soli.   

     5.  Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 
zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

6. BieŜąca sytuacji finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia opinii o 
ograniczeniu działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego 
w Łodzi.  

8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej o dofinansowanie zakupu drzew z Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia uŜytkowania 
wieczystego od Polskich Kolei Państwowych S.A.  

10. WyraŜenie zgody na zapłatę przez Spółkę Gazowniczą wynagrodzenia za 
ustanowioną słuŜebność przesyłu.  
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
12. Zatwierdzenie planu zasadniczych przedsięwzięć Powiatowej Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej.  
13. Sprawy róŜne. 
14. 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 dzisiejszego 
Zarządu równieŜ uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3  Przyjęcie informacji o wynikach egzaminów przeprowadzonych w 
szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach specjalnych w roku szkolnym 
2008/2009. 
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
przedstawiła informację o wynikach egzaminów przeprowadzonych w  szkołach 
ponadgimnazjalnych i szkołach specjalnych w roku szkolnym 2008/2009.  
Zarząd Powiatu przyjął powyŜszą informację , która stanowić będzie materiał na 
XXXV Sesję Rady Powiatu Rawskiego.  
Ponadto Pani Dyrektor Majchrzak poinformowała, iŜ wpłynęły podziękowania z 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi dla Pana Starosty za pomoc w 
organizacji Targów, a takŜe za ufundowanie nagród dla laureatów konkursu 
plastycznego pt.” Kim będę? ”. 
 
Ad. 4 Zatwierdzenie wyniku przetargu na zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych, dostawę piasku i dostawę soli.   
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu 
omówiła wynik rozstrzygniętego przetargu na zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych w sezonie 2009/2010. Przetarg ogłoszony został na 3 zadania.  
Zadanie nr 1 – dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich 
na terenie powiatu rawskiego w sezonie 2009/2010. Została złoŜona 1 oferta. 
Wybrano ofertę nr 1 Transbet Firma – Produkcyjno – Handlowo – Usługowa 
Henryk Idzikowski Nowy Regnów 21 A , 96-232 Regnów w cenie ofertowej 
432 012,50 zł. brutto. Oferta spełnia warunki i wymagania zawarte w SIWZ, 
uzyskała najwyŜszą ilość punktów, jest korzystna. 
Zadanie nr 2 – dotyczące dostawy soli drogowej do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych zamiejskich na terenie powiatu rawskiego w sezonie 2009/2010. 
Zostały złoŜone 4 oferty. Wybrano ofertę nr 3 Kopalnia soli „Kłodawa” Spółka 
akcyjna Al. 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa, w cenie ofertowej 94 864,50 zł. 
brutto. Oferta spełnia warunki i wymagania zawarte w SIWZ, uzyskała 
najwyŜszą ilość punktów, jest korzystna. 
Zadanie nr 3 – dotyczące dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych zamiejskich na terenie powiatu rawskiego w sezonie 2009/2010. 
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Została złoŜona 1 oferta. Wybrano ofertę nr 1 Transbet Firma – Produkcyjno – 
Handlowo – Usługowa Henryk Idzikowski Nowy Regnów 21 A , 96-232 
Regnów w cenie ofertowej 38 920,00 zł. brutto. Oferta spełnia warunki i 
wymagania zawarte w SIWZ, uzyskała najwyŜszą ilość punktów, jest korzystna. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki przetargu.  
Ponadto Pani Dyrektor Killman poinformowała, iŜ ŁSSE przyznała 
dofinansowanie do budowy drogi dojazdowej na działce 6/19, 6/17 obrębu nr 5 
miasta Rawa Mazowiecka w wysokości 173.219,34 zł. netto.  
Zabierając głos Pan Starosta Matysiak zobowiązał Panią Dyrektor do 
przygotowania pisma do ŁSSE o zaplanowanie w budŜecie na 2010 rok 
dofinansowania dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych wewnątrz ŁSSE. 
 
Ad. 5 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 
zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
Pani Halina Bartkowicz - BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 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 2009 roku.  W dniu 15 października 
2009 roku Powiat Rawski otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w Warszawie informację o przydzieleniu na realizację 
zadań w bieŜącym roku dodatkowych środków finansowych w wysokości 
88.865 złotych. Środki te proponuje się przeznaczyć na realizację zadań z 
zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Ponadto proponuje się 
dokonanie przesunięć środków finansowych w wysokości 2.666,20 zł. z zadań : 
udzielenie dofinansowania oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych 
przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej oraz 
dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenie 
zatrudnionych osób niepełnosprawnych, na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 6 BieŜąca sytuacji finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
Pan Daniel Aptapski – Księgowy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej przedstawił Zarządowi informację o 
bieŜącej sytuacji finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Ogólna wartość wydatków w miesiącu 
październiku wynosi 1.962.758,54 zł. z czego suma planowanych wydatków 
obligatoryjnych ( zobowiązania pracownicze, zobowiązania publiczno – prawne, 
kredyty i poŜyczki oraz zobowiązania cywilno- prawne (umowy), których 
termin płatności trzeba bezwzględnie dotrzymać wynosi 1.648.337,80 zł. 
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Pozostałe wydatki stanowiące zobowiązania cywilno-prawne (pozostałe), 
których planowana wysokość w miesiącu październiku wynosi 314.420,79 zł., 
obejmują wyłączni zobowiązania najpilniejsze i warunkujące nieprzerwane 
funkcjonowanie SP ZOZ. Planowane wpływy w miesiącu październiku to kwota 
ogółem 1.739.509,20 zł. z czego planowane wpływy z Narodowego Funduszu 
Zdrowia za usługi świadczone w miesiącu wrześniu wg. wystawionych faktur 
wynoszą 1.678.427,91 zł., planowane wpływy ze Starostwa Powiatowego 
tytułem pokrycia straty bilansowej za rok 2008 wynoszą 57.000,00 zł., inne 
wpływy wynoszą 4.0821,29 zł. Ponadto Pan Księgowy poinformował, iŜ do dnia 
13.10.br. zostały uregulowane zobowiązania na kwotę 700.921,66 zł. z czego 
wydatki obligatoryjne ( zobowiązania pracownicze i zobowiązania cywilno- 
prawne (umowy) stanowiły kwotę 642.953,91, zaś pozostałe zobowiązania 
cywilno-prawne zostały spłacone w wysokości 57.967,75 zł. uwzględniając 
niespłacenie do dnia 13.10.2009 roku, a planowanych na ten  miesiąc, 
wydatków obligatoryjnych, SP ZOZ będzie mógł przeznaczyć na spłatę 
pozostałych zobowiązań cywilno – prawnych ( zakup materiałów i wyposaŜenia, 
leków i materiałów medycznych, energii, usług remontowych, usług 
zdrowotnych, usług pozostałych oraz jednorazowego sprzętu medycznego) 
środki w wysokości 33.203,70 zł. Brak pokrycia planowanych wydatków 
planowanymi wpływami w miesiącu październiku wyniesie 223.249,34 zł. 
Zgodnie z załączoną analizą realizacji kontraktu z NFZ w roku 2009 średnie 
miesięczne rzeczywiste wykonanie ogółem w okresie styczeń – wrzesień 2009 
roku wyniosło 1.649.637,46 zł. i stanowiło 95,85% średniej miesięcznej 
wartości zawartego kontraktu ( średnia miesięczna wartość zawartego kontraktu 
ogółem przy zakładanej 100 % realizacji wynosi 1.721.018,15 zł. W związku z 
powyŜszym, aby zapewnić 100% realizację kontraktu z NFZ w 2009 roku 
średnia miesięczna rzeczywista realizacja ogółem w okresie październik- 
grudzień 2009 r. winna kształtować się na poziomie 1.935.160,22 zł ( 112,44%). 
Sytuacja taka jest mało prawdopodobna. NaleŜy przyjąć, iŜ SP ZOZ   do końca 
2009 roku nie będzie dysponował większymi środkami własnymi i wartość 
miesięcznych przychodów z NFZ z tytułu realizacji kontraktu nie przekroczy 
1.700.000,00 zł.  W związku z zaistniałą sytuacją szpital zwraca się z prośbą o 
pomoc finansową w wysokości 200.000,00 zł, która zapewni ciągłość dostaw 
leków, materiałów, energii i usług niezbędnych dla prawidłowego i 
nieprzerwanego funkcjonowania szpitala. 
Zarząd Powiatu nie widzi w bieŜącym roku moŜliwości finansowej na 
udzielenie poŜyczki szpitalowi w związku ze znacznym spadkiem dochodów 
własnych powiatu. Natomiast Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektor szpitala do 
konsultacji z bankami w celu pozyskania kredytu z moŜliwością jego 
zabezpieczenia w formie hipoteki na majątku powiatu.  
Harmonogram wydatków SP ZOZ w Rawie Maz. w miesiącu październiku br. 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu, analiza realizacji kontraktu w 2009 r. 
załącznik nr 3, prognoza spłaty zobowiązań załącznik nr 4, sprawozdanie F-01 o 
przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od stycznia do sierpnia 
2009 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
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Ad. 7 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia opinii o 
ograniczeniu działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w 
Łodzi.  
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
omówiła projekt uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o ograniczeniu 
działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 8 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej o dofinansowanie zakupu drzew z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zwrócił 
się z wnioskiem o dofinansowanie w kwocie 5000 zł. zakupu drzew i krzewów 
ozdobnych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Drzewa i krzewy ozdobne obsadzone by były wokół nowo 
wybudowanego boiska sportowego.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie przeznaczając na ten cel 
środki finansowe w wysokości 3000 zł.  
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia uŜytkowania 
wieczystego od Polskich Kolei Państwowych S.A.  
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego 
nabycia prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z 
prawem własności infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej 
Kolei Dojazdowej. 
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr  215/2009. Uchwała stanowi załącznik nr 6 
do protokołu.  
 
Ad. 10 WyraŜenie zgody na zapłatę przez Spółkę Gazowniczą wynagrodzenia 
za ustanowioną słuŜebność przesyłu.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zapłatę przez Spółkę Gazowniczą 
wynagrodzenia po podpisaniu aktu notarialnego za ustanowioną słuŜebność 
przesyłu.  
 
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu omówiła bieŜące zmiany w budŜecie 
powiatu. 
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do omówionego projektu uchwały. Uchwała 
Nr 214/2009 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 12 Zatwierdzenie planu zasadniczych przedsięwzięć Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej.  
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Zarząd Powiatu zatwierdził plan zasadniczych przedsięwzięć Powiatowej Stacji 
Sanitarno - Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej.  
 
Ad. 13 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
04.11.2009 r. na godzinę 1200, oraz termin najbliŜszej Sesji na dzień 16.11.2009 
roku. 
 
Ad. 14 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta – 
Józef Matysiak dokonał o godzinie 1430 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 (-) ............................................. 

 
 
 
 


