
P R O T O K Ó Ł NR 157/2010 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 6  stycznia 2010 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, Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Pani Urszula Przerwa – 
Dyrektor  Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Wybór firmy na opracowanie Programu reorganizacji w systemie ochrony 

zdrowia na terenie powiatu rawskiego i zatwierdzenie projektu umowy.  
4. Wniosek o zabezpieczenie środków na dokonanie analizy finansowej         

SP ZOZ za lata 2007, 2008, 2009 przez biegłego rewidenta.  
     5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian 

w statucie SP ZOZ. 
6. Zatwierdzenie zmiany do harmonogramu pracy aptek w miesiącu 

styczniu.  
7. WyraŜenie zgody na zakup sprzętu medycznego przez SP ZOZ. 
8. WyraŜenie zgody na najem lokalu połoŜonego przy ul. Kościuszki 5. 
9. Sprawy róŜne. 
10. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 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 Wybór firmy na opracowanie Programu reorganizacji w systemie ochrony 
zdrowia na terenie powiatu rawskiego i zatwierdzenie projektu umowy 
przełoŜono na kolejne posiedzenie Zarządu, po uzyskaniu informacji 
dotyczących uwzględnienia w programie reorganizacji konieczności 
dostosowania szpitala do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w 
sprawie wymogów technicznych placówek zdrowia.    
 
Ad. 4 Wniosek o zabezpieczenie środków na dokonanie analizy finansowej         
SP ZOZ za lata 2007, 2008, 2009 przez biegłego rewidenta.  
Pani Urszula Przerwa - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie środków 
finansowych w wysokości 30.000 zł. z przeznaczeniem na dokonanie analizy 
finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej za lata 2007, 2008, 2009 przez biegłego rewidenta. Dokonanie 
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analizy finansowej niezbędne jest do przygotowania „ Programu reorganizacji w 
systemie ochrony zdrowia na obszarze Powiatu rawskiego według załoŜeń 
rządowego programu pt. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w 
działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. 
Zarząd Powiatu zdecydował, iŜ pierwotnie środki na opłacenie firmy 
przeprowadzającej badanie bilansu za lata 2007, 2008, 2009 zostaną 
zabezpieczone w dziale 750 administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa 
Powiatowego, gdyŜ środki na ten cel nie zostały zabezpieczone w projekcie 
budŜetu na 2010 rok.  
 
Ad. 5 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian 
w statucie SP ZOZ. 
Zarząd Powiatu przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w 
statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej odłoŜył do uzyskania wyjaśnień od Pani Dyrektor SP ZOZ w 
Rawie Mazowieckiej w sprawie tworzenia stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta.  
 
Ad. 6 Zatwierdzenie zmiany do harmonogramu pracy aptek w miesiącu 
styczniu.  
Zarząd Powiatu zatwierdził zmiany do harmonogramu pracy apteki w miesiącu 
styczniu br. PowyŜsza zmiana dotyczy dyŜuru pracy apteki „ Nad Rawką” , oraz 
apteki „ Jagoda” w miesiącu styczniu br.  
 
Ad. 7 WyraŜenie zgody na zakup sprzętu medycznego przez SP ZOZ. 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o wyraŜenie zgody 
na zakup sprzętu medycznego przez SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej w br.  
Orientacyjna wartość zakupu  sprzętu i aparatury medycznej to kwota 2.827.250 
zł. Sprzęt medyczny zostanie zakupiony z pozyskanych środków unijnych.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zakupu przez SP ZOZ, oraz 
zdecydował aby powyŜszy wniosek został przedstawiony do akceptacji Komisji 
Zdrowia i  Polityki Społecznej.  
Wykaz aparatury medycznej i sprzętu medycznego do zakupienia w 2010 roku  
stanowi załącznik  nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 8 WyraŜenie zgody na najem lokalu połoŜonego przy ul. Kościuszki 5. 
Fundacja Inicjatyw Lokalnych zwróciła się z wnioskiem o wyraŜenie zgody na 
najem lokalu połoŜonego przy ul. Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na najem lokalu połoŜonego przy ul. Kościuszki 
5 na okres 3 miesięcy.  
 
Ad. 9 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
08.01.2010 r. na godzinę 1200. 
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Ad. 10 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: 

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

 
 
 
 
 


