
P R O T O K Ó Ł NR 151/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 4  grudnia 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 Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu, Pani Urszula Przerwa – Dyrektor  Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej, Pani Janina Widulińska – Inspektor ds. kontroli, Pani Jadwiga 
Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Przedstawienie sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych przez 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.  
4. Przedstawienie wyników kontroli w Powiatowej Bibliotece Publicznej w 

Rawie Mazowieckiej.  
     5.  Przedstawienie wniosku Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 

Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej z prośbą o wyraŜenie zgody na 
sprzedaŜ samochodu Fiat Punto.  

6. Przedstawienie wyjaśnień nauczycieli Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w związku z przeprowadzoną 
kontrolą w 2008 roku.  

7. Przedstawienie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w 
Rawie Mazowieckiej o dodatkowe środki na remont, koszty Ŝywienia 
wychowanków, oraz płace.  

8. Informacja o przebiegu egzaminu dla nauczycieli na stopień nauczyciela 
mianowanego. 

9. Przedstawienie informacji wraz z wnioskiem o przyznanie nagród dla 
uczniów – stypendystów Prezesa Rady Ministrów. 

10. Przedstawienie wniosku Muzeum Ziemi Rawskiej w sprawie wsparcia 
konkursu „ Szopka ludowa regionu rawskiego”.  

11. WyraŜenie zgody na zakup aparatu EKG przez Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej. 

12.  Informacja z wykorzystania poŜyczki zaciągniętej przez Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

13. Przyjęcie harmonogramu pracy aptek na grudzień 2009r. i styczeń 2010 r.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia poŜyczki udzielonej 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
16. Sprawy róŜne. 
17. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1100 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
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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 Przedstawienie sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych przez 
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.  
Pani Janina Widulińska – Inspektor ds. kontroli przedstawiła sprawozdanie 
Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej z 
wykonania zaleceń pokontrolnych. Wszystkie zalecenia pokontrolne zostały 
wykonane. 
Zarząd Powiatu przyjął powyŜszą informację.  
 
Ad. 4 Przedstawienie wyników kontroli w Powiatowej Bibliotece Publicznej w 
Rawie Mazowieckiej.  
Pani Widulińska przedstawiła informację o wynikach kontroli w Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Rawie Mazowieckiej. Kontrola obejmowała wydatki 
rzeczowe w Powiatowej Bibliotece Publicznej w 2008 roku. Podczas kontroli 
stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, które wynikały z nieprzestrzegania 
aktualnie obowiązujących przepisów: 

1. zakup papieru ksero na kwotę 69,81 zł. wynikający z faktury nr 3411/0/08 
z dnia 17.09.2008 r.(poz. 1 i 12) mylnie zaewidencjonowano do paragrafu 
4210, zamiast kwotę tą zaewidencjonować do paragrafu 4740. Stanowiło 
to naruszenie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 
r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych.  

2. rozliczenie kosztów podróŜy pracownika- polecenie wyjazdu słuŜbowego 
nr 2/2008, nastąpiło później niŜ 14 dni od dnia zakończenia podróŜy, co 
naruszyło § 8a ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia naleŜności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budŜetowej z tytułu podróŜy słuŜbowej na 
obszarze kraju.  

Zarząd Powiatu przyjął protokół kontroli oraz zatwierdził projekt wystąpienia 
pokontrolnego, jednocześnie zobowiązał Panią Dyrektor do podjęcia działań 
mających na celu zapobieŜenie powstawaniu w przyszłości uchybień bądź 
nieprawidłowości. Sprawozdanie o sposobie realizacji lub przyczynach braku 
wykonania zaleceń pokontrolnych naleŜy przedłoŜyć w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia wystąpienia pokontrolnego.  
 
Ad. 5 Przedstawienie wniosku Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej z prośbą o wyraŜenie zgody na sprzedaŜ 
samochodu Fiat Punto.  
Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się z prośbą o wyraŜenie zgody na sprzedaŜ samochodu 
Fiat Punto – rok produkcji 1998. Samochód został zakupiony ze środków 
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warsztatów i nauki jazdy. Środki uzyskane ze sprzedaŜy będą przeznaczone na 
remont samochodu Daewo Lanos, oraz doposaŜenie pracowni. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sprzedaŜ samochodu Fiat Punto w trybie 
przetargowym. 
 
Ad.6 Przedstawienie wyjaśnień nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Białej Rawskiej w związku z przeprowadzoną kontrolą w 2008 roku.  
Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej  wyjaśniają,  
Ŝe wszystkie nieudokumentowane podczas kontroli godziny wymiarowe zostały 
przez nich faktycznie przepracowane. Wyjaśnienie to było ostatnim elementem 
niezbędnym do ostatecznego zamknięcia kontroli przeprowadzonej w 2008 
roku.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym wyjaśnieniem.  
 
Ad. 7 Przedstawienie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w 
Rawie Mazowieckiej o dodatkowe środki na remont, koszty Ŝywienia 
wychowanków , oraz płace. 
Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z 
wnioskiem przedstawiającym konieczność wykonania remontu obiektu.      
Zarząd Powiatu zdecydował, iŜ Zespół Placówek Specjalnych będzie 
remontowany zgodnie z wieloletnim planem remontów i inwestycji. Ponadto 
Pan Dyrektor Malik we wniosku informuje, iŜ duŜym problemem jest 
egzekwowanie opłat za Ŝywienie od rodzin dzieci zamieszkującym w internacie 
tego zespołu. Powodem są zapisy postanowień sądowych „na koszt Skarbu 
Państwa”. Zarząd Powiatu zdecydował, iŜ  Dyrektor winien rozmawiać w tej 
sprawie z odpowiednimi ośrodkami pomocy społecznej wspierającymi rodziny 
w trudnej sytuacji. Odnośnie prośby Dyrektora w sprawie dofinansowania płac 
Zarząd Powiatu stwierdził, iŜ naleŜy Dyrektora pouczyć racjonalności  
gospodarowania środkami przekazanymi placówce.  
 
Ad. 8 Informacja o przebiegu egzaminu dla nauczycieli na stopień nauczyciela 
mianowanego. 
W dniu 26 listopada 2009 roku odbyły się posiedzenia Komisji 
Egzaminacyjnych dla dwóch nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych 
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: 
1. ks. Konrada Krzysztofa Świstaka – nauczyciela religii w Liceum 
Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej, 
2. Pani Renaty Doroty Lesiak – nauczyciela bibliotekarza w Zespole Szkół – 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
 
Ad. 9 Przedstawienie informacji wraz z wnioskiem o przyznanie nagród dla 
uczniów – stypendystów Prezesa Rady Ministrów. 
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, iŜ Prezes Rady Ministrów przyznał stypendia za najlepsze 
wyniki w nauce uzyskane przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku 
szkolnym 2008/2009. Wśród wyróŜnionych są teŜ uczniowie szkół, dla których 
organem prowadzącym  jest Starosta Powiatu Rawskiego: 
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1. Martyna Łopatka – Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej,  
2. Aleksandra Biernat – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, 
3. Justyna Popławska – Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Rawie Mazowieckiej,  
4. Marcelina Ewa Jędrzejczak – Technikum w Zespole Szkół Centrum 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej,  
5. Sylwia Karolina Pejska – Liceum Profilowane w Zespole Szkół Centrum 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 
6. Emilia Radlak – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej,   
7. Aldona Potrzebowska – Technikum w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 
Uroczystość wręczenia Dyplomów stypendystom odbędzie się w dniu 8 grudnia 
br. o godzinie 1300 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łowiczu.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i zdecydował, iŜ 
ufunduje nagrody ksiąŜkowe dla uczniów i zapewni transport do Łowicza.  
 
Ad. 10 Przedstawienie wniosku Muzeum Ziemi Rawskiej w sprawie wsparcia 
konkursu „ Szopka ludowa regionu rawskiego”.  
Muzeum Ziemi Rawskiej zwróciło się z wnioskiem o wsparcie finansowe XII 
edycji konkursu na „ Szopkę ludową regionu rawskiego”. Konkurs adresowany 
jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu rawskiego. 
Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane będą dyplomy i upominki, 
a najlepsze prace wybrane przez komisję konkursową zostaną nagrodzone.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek przeznaczają środki finansowe 
w wysokości 300 zł. na zakup nagród.   
Ponadto Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złoŜenie wniosku na sfinansowanie   
wizyty przygotowawczej na  Węgrzech , która odbędzie się w dniach 25 – 27. 
01.2010 roku . 
 
Ad. 11 WyraŜenie zgody na zakup aparatu EKG przez Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej. 
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
przedstawiła wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej w sprawie zakupu dla potrzeb oddziału dziecięcego 
aparatu EKG 12-kanałowego typu M – TRACE. WyposaŜenie oddziału 
dziecięcego w aparat EKG jest wymogiem Narodowego Funduszu Zdrowia 
konieczny do zawarcia kontraktu na 2010 rok ( w chwili obecnej oddział nie 
posiada Ŝadnego elektrokardiografu). Koszt urządzenia około 5.000 zł. brutto. 
SP ZOZ aparat zakupi ze środków własnych.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zakup przez SP ZOZ. 
 
Ad. 12 Informacja z wykorzystania poŜyczki zaciągniętej przez Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
Pani Dyrektor Przerwa przedstawiła Zarządowi Powiatu informację z 
wykorzystania poŜyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. W ramach zawartej umowy 
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poŜyczki na konto SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej przekazano 30.11.2009 r. 
kwotę 311.500,00 zł. ( z kwoty poŜyczki w wysokości 330.000,00 zł 
jednorazowo potrącono kwotę prowizji tj. 18.500,00 zł., która stanowiła jedyne i 
całkowite koszty związane z udzieleniem w/w poŜyczki). Z przekazanych 
środków spłacono zobowiązania wobec następujących kontrahentów: 

1. Glaxo Smith & Kline ( dostawca leków i materiałów medycznych ): 
26.896,10 zł.  

2. Bialmed ( dostawca leków i materiałów medycznych ) 61.566,63 zł.  
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ( dostawca leków 

i materiałów medycznych ) 21.951,00 zł.  
4. Mitramed ( dostawca leków i materiałów medycznych): 20.319,68 zł.  
5. Linde Gaz ( dostawca leków i materiałów medycznych): 21.463,12 zł.  
6. Hurtofarm ( dostawca leków i materiałów medycznych) : 95.174,83 zł.  
7. Medicor – Pol ( dostawca usług remontowych): 20.675,91 zł.  
8. Grek ( dostawca usług pozostałych – Ŝywienie) : 28.053,14 zł.  
9. Transhandrol ( dostawca materiałów i wyposaŜenia – opał) : 14.805,92 zł.  

Łączna kwota w/w spłaconych zobowiązań ze środków uzyskanych w ramach 
wspominanej poŜyczki wynosi 310.906,33 zł. Udzielona poŜyczka zostanie 
spłacona w siedmiu ratach ( miesięczna rata stanowi kwotę 47.142,86 zł.) 
począwszy od dnia 31.12.2009 roku ( spłata ostatniej raty nastąpi do dnia 
30.06.2010 roku).  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją rozdysponowania 
poŜyczki zaciągniętej przez SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.  
Ponadto Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrekcję Szpitala o przedstawianiu  
informacji o terminowej spłacie poŜyczki.  
 
Ad. 13 Przyjęcie harmonogramu pracy aptek na grudzień 2009 r. i styczeń 
2010r.  
Zarząd Powiatu przyjął harmonogram pracy aptek na miesiące grudzień br., 
oraz styczeń 2010 roku, które  stanowią załącznik nr 2 i 3 do protokołu.  
 
Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia poŜyczki udzielonej 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  
Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie umorzenia naleŜności pienięŜnych na kwotę 668.000 zł. od 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej z tytułu udzielonych przez powiat poŜyczek.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 226/2009 w sprawie 
umorzenia naleŜności pienięŜnych na kwotę 668.000 zł. od SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 227/2009 w sprawie zmian w 
budŜecie 2009 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Ad. 16 Sprawy róŜne. 
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W sprawach róŜnych zabrał głos Pan Marian Krzyczkowski, który 
poinformował Zarząd, iŜ SP ZOZ ma zamiar złoŜyć  wniosek o udzielenie 
poŜyczki. Ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 11.12.2009 r. 
na godzinę 1100. 
 
Ad. 17 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta – 
Józef Matysiak dokonał o godzinie 1130 zamknięcia posiedzenia Zarządu 
Powiatu.  
 
 
W załączeniu: 

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

 
 
 
 
 


