
P R O T O K Ó Ł NR 152/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 7  grudnia 2009 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brały udział: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – 
Anna Ostolska i Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – Urszula 
Przerwa. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3.  Przyjęcie materiałów na XXXVI sesję Rady Powiatu Rawskiego.  
4. Sprawy róŜne. 
5. 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 dzisiejszego 
Zarządu równieŜ uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie materiałów 
na XXXVI sesję Rady Powiatu Rawskiego.  
Jako pierwsza głos zabrała Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – 
Pani Urszula Przerwa. 

Poinformowała, iŜ uchwała Nr VIII/54/2007 Rady Powiatu Rawskiego 
w Rawie Mazowieckiej z dnia 21 maja 2007r. w sprawie ustalenia kierunków 
działania dla Zarządu Powiatu Rawskiego w zakresie ochrony zdrowia na lata 
2007-2009, obejmuje  koncepcję przekształcenia Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w spółkę prawa 
handlowego, której jedynym udziałowcem będzie Powiat Rawski. W celu 
realizacji świadczeń zdrowotnych Spółka utworzy i zarejestruje niepubliczny 
zakład opieki zdrowotnej, który zapewni dalsze ich nieprzerwane udzielanie 
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, bez ograniczenia ich dostępności, 
warunków udzielania i jakości, co najmniej w takim zakresie, w jakim 
są udzielane obecnie przez Zakład. 

Aktualnie naleŜy rozwaŜyć II wariant zakładający likwidację 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej i wydzierŜawienie uŜytkowanego przez SPZOZ mienia, będącego 
własnością Powiatu Rawskiego, podmiotowi zewnętrznemu wyłonionemu 
w drodze przetargu. DzierŜawa nieruchomości będzie się wiązać z przejęciem 
do realizacji świadczeń zdrowotnych likwidowanego SPZOZ. W tym celu, 
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podmiot wyłoniony w drodze przetargu, utworzy niepubliczny zakład opieki 
zdrowotnej i wpisze do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego 
przez Wojewodę Łódzkiego. Utworzony na bazie dzierŜawionego mienia, 
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej przejmie i zapewni dalsze nieprzerwane 
udzielanie świadczeń zdrowotnych, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, 
warunków udzielania i jakości w ramach umów z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, co najmniej w zakresie, w jakim były realizowane przez likwidowany 
SPZOZ.  

Dokonując przekształcenia w oparciu o ten wariant, Powiat będzie nadal 
właścicielem majątku. Środki finansowe uzyskane z dzierŜawy będzie moŜna 
przeznaczyć na spłatę przejętych przez Powiat zobowiązań SPZOZ-u, po jego 
likwidacji. Rozbudowa infrastruktury szpitalnej i dostosowanie istniejącej pod 
względem technicznym, sanitarnym i sprzętowym do wymogów nałoŜonych 
przepisami prawa, jakie muszą spełniać zakłady opieki zdrowotnej do 2012 r. 
będzie obowiązkiem dzierŜawcy (zawarcie stosownych zapisów w umowie 
dzierŜawy). Powiat nie będzie musiał tworzyć spółki i ponosić kosztów z tym 
związanych.  

Zarówno I, jak i II wariant przekształcenia daje moŜliwość skorzystania                        
z programu rządowego, pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu 
terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” 
i otrzymania pomocy finansowej z budŜetu państwa, w postaci dotacji, na spłatę 
zobowiązań SPZOZ –u przejętych po jego likwidacji. 

 Zapisy Uchwały Nr XXX/160/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie kierunków zmian 
organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej dawały Zarządowi Powiatu Rawskiego 
moŜliwość podejmowania działań związanych z przekształceniem  SPZOZ-u 
w oparciu o I wariant. Aby Zarząd mógł równieŜ podejmować działania 
zmierzające do przekształcenia SPZOZ-u  w oparciu o wariant II, koniecznym 
staje się dokonanie zapisu  w przedmiotowej uchwale, Ŝe dopuszcza się, jako 
wariant II kierunków zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
wydzierŜawienie majątku pozostałego po zlikwidowanym Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, na okres do 
30 lat, na rzecz  podmiotu, który utworzy i będzie prowadził Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Nowoutworzony 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przejmie realizację usług zdrowotnych, 
po likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej w niezmienionym zakresie, bez istotnego ograniczenia ich 
dostępności, warunków udzielania i jakości w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego. 
Po wysłuchaniu przedmiotowej informacji Zarząd Powiatu zdecydował 
o wprowadzeniu pod obrady przedstawionego projektu uchwały rozszerzającego 
kierunki zmian organizacyjnych SPZOZ o zaproponowany II wariant.   
 Z kolei głos zabrała Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa – Anna Ostolska. 
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Mówczyni przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu 
ochrony środowiska  dla  Powiatu  Rawskiego na lata 2009-2012 
z uwzględnieniem perspektywy lat 2013-2016” oraz „Planu gospodarki 
odpadami dla Powiatu Rawskiego lata 2009-2013 z perspektywą 
lat 2013-2016”.  Projekt uchwały poprzedzony będzie przyjęciem sprawozdań 
z  realizacji „Programu ochrony środowiska  dla  Powiatu  Rawskiego na lata 
2007-2008”   oraz  „Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Rawskiego lata 
2007-2008”.   

W myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony 
środowiska organ wykonawczy powiatu, w celu realizacji polityki ekologicznej 
państwa, sporządza powiatowy program ochrony środowiska, którego część, 
na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, stanowi powiatowy 
plan gospodarki odpadami. Dokumenty te, w myśl cytowanych wyŜej 
przepisów, uchwalane są przez Radę Powiatu i podlegają aktualizacji. 
 Pierwszy „Program Ochrony Środowiska” wraz z „Planem Gospodarki 
Odpadami  dla Powiatu Rawskiego” został uchwalony przez Radę Powiatu 
Rawskiego Uchwałą Nr XVIII/106/2004 Rady Powiatu Rawskiego z dnia                          
5 marca 2004r. 
Niniejszy projekt „Programu Ochrony  Środowiska dla Powiatu Rawskiego na 
lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy lat 2013-2016” i „Planu 
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego  na lata 2009-2012 
z perspektywą lat 2013-2016” stanowi drugą edycję dokumentu programowego 
określającego zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami na 
terenie powiatu rawskiego. 
Przyjęty przez Zarząd Powiatu Rawskiego projekt „Programu Ochrony  
Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem 
perspektywy lat 2013-2016” został, w oparciu o przepisy ustawy z 27.04.2001r 
–Prawo ochrony środowiska, zaopiniowany przez Zarząd Województwa 
Łódzkiego pismem z dnia 8 stycznia 2009r znak:RO.II-BK-7614/25/08/09, 
a  uwagi zawarte w przesłanej opinii, po rozpatrzeniu zostały uwzględnione w 
załączonym projekcie POŚ. Dokument ten wraz z Prognozą oddziaływania na 
środowisko został  w oparciu o przepisy ustawy 2.10.2008r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zaopiniowany przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi pismem                                   
z dnia 24.11.2009r oraz przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Łodzi.   
Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, na podstawie przepisów ustawy z 27.04.2001r.                 
o odpadach, został zaopiniowany przez: Wójta Gminy Rawa Mazowiecka 
postanowieniem z dnia 15.12.2008r. znak: OŚ.7662/1/2008, Wójta Gminy 
Sadkowice postanowieniem z dnia 10.12.2008r. znak: Rk7040/1/08, natomiast 
Wójtowie  gmin Cielądz i Regnów oraz Burmistrzowie Rawy Mazowieckiej 
i Białej Rawskiej w ustawowym terminie nie udzieliły opinii co jest 
równowaŜne z opinią pozytywną.  Dokument ten został zaopiniowany przez  
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi pismem  z dnia 
23.12.2008r Nr PWIS-NS-OZNS-072/169/08 1457; przez Dyrektora 
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Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem z dnia 
11.05.2009r. Nr: ZZ-403/PGO/75/3/2009; przez Zarząd Województwa 
Łódzkiego pismem z dnia 25.05.2009r Nr RO.II.BK-7614/25-1/08/09. Projekt 
„Programu Ochrony  Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-2012             
z uwzględnieniem perspektywy lat 2013-2016” i „Planu Gospodarki Odpadami 
dla Powiatu Rawskiego  na lata 2009-2012 z perspektywą lat 2013-2016” wraz                     
z prognozą oddziaływania na środowisko, został stosownie do przepisów 
ustawy z 03.10.2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 
W wyniku tego postępowania zapewniono moŜliwość udziału społeczeństwa                   
w opracowaniu wyŜej wymienionych dokumentów m.in. poprzez ich  
udostępnienie w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej 
Starostwa, podanie informacji do publicznej wiadomości w lokalnej prasie 
(Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy) oraz ogłoszenie na tablicy ogłoszeń 
w Starostwie Powiatowym o moŜliwości zapoznania się z dokumentem, 
zapewniając moŜliwość składania uwag i wniosków do tych dokumentów 
osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, drogą elektroniczna lub pocztą. 
W podanym terminie nie wpłynęły Ŝadne uwagi i wnioski.  
 Zarząd bez uwag zaakceptował przedstawiony projekt uchwały 
 
Ad. 4  W tym punkcie Zarząd Powiatu udzielił upowaŜnienia Staroście 
i Wicestaroście do podpisania umowy obejmującej zgodę na uŜyczenie na okres 
7 lat Gminie Sadkowice nieruchomości połoŜonej w miejscowości Lubania gm, 
Sadkowice dz. nr 10 stanowiąca fragment  drogi powiatowej, pod  
przeprowadzenie kanalizacji deszczowej.  
 
Ad. 5 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. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk 
 
Zarząd Powiatu: 
Józef Matysiak   Starosta Rawski   (-) ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta  (-) ............................................. 
 
Wacław Adamczyk  Członek Zarządu  (-)        ............................................. 
 
Krzysztof Janeczek  Członek Zarządu  (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu  (-) ............................................. 


