
P R O T O K Ó Ł  NR  XLII/2010 
z sesji Rady Powiatu Rawskiego 

odbytej w dniu 28 maja 2010 roku w sali konferencyjnej 
 Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 
Przewodnicząca Rady Teresa Pietrzak o godz. 1000 otworzyła sesję 

i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości  oświadczyła,  iŜ zgodnie z listą 
obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, aktualnie 
w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiąŜących 
decyzji.  

 
Ad. 2 Do przedstawionego porządku obrad XLII sesji Rady Powiatu Rawskiego, 
Przewodnicząca Rady – Teresa Pietrzak  zaproponowała wprowadzenie  drobnej 
zmiany polegającej na tym, Ŝe punkt nr 6 porządku obejmował będzie podjęcie 
uchwał w sprawie wyboru kierunku zmian organizacyjno-prawnych SPZOZ 
w Rawie Mazowieckiej, a nie uchwały, jak to zaproponowano w przesłanym 
Radnym porządku dzisiejszej sesji. 

Innych propozycji zmian do dzisiejszego porządku obrad nie zgłoszono. 
Porządek ze zmianą zaproponowana przez Przewodniczącą Rady został przyjęty 
jednogłośnie. 

Rada Powiatu Rawskiego przystąpiła do realizacji następującego porządku obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
5. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za 2009 rok. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru kierunku zmian organizacyjno-prawnych 

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie 

zabudowanych nieruchomości połoŜonych w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej, 
będących własnością Powiatu Rawskiego.  

8. Informacja Starosty o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 
w okresie międzysesyjnym. 

9. Interpelacje Radnych. 
10. Zapytania i wolne wnioski. 
11. Zamknięcie obrad. 

  
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z XLI sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty 13 glosami za, przy dwóch głosach wstrzymujących się. 
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Ad. 4  Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Skarbnik Powiatu – Marzenę 
Pakułę. 
Mówczyni oświadczyła, iŜ w projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany 
w planie dochodów i wydatków budŜetowych: 
Zwiększenia dochodów i wydatków budŜetowych. 
Ogółem zwiększenia 1 542 076 zł, w tym: 
- zwiększa się plan dochodów  w dziale 600, rozdziale 60014, o kwotę 194 000 zł, 
zostaną zwiększone wydatki majątkowe  na budowę dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych na następujące zadania: „Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 
4331E (Łochów) gr. Powiatu – Zarzecze (etap II ), w kwocie 75 000 zł, „Przebudowa 
(modernizacja) drogi powiatowej nr 4123E Cielądz –Józefów – odcinek Cielądz 
Rylsk (etap II), w kwocie 119 000 zł.  
- zwiększa się plan dochodów  w dziale 754, rozdziale 75411, o kwotę 57 zł, zostaną 
zwiększone wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w 
Rawie Mazowieckiej (zadania rządowe, decyzja ŁUW nr FN.I-30112-69/2010 z dnia 
10.05.2010). 
- zwiększa się plan dochodów  w dziale 926, rozdziale 92601, o kwotę 666 000 zł, 
zostaną zwiększone wydatki majątkowe  na budowę boisk w LO w Rawie 
Mazowieckiej i ZSP w Białej Rawskiej (zadania własne, decyzje Ministra Sportu 
i Turystyki, nr DIS/9735/Kro/10, DIS/7871/Kro/10). 
- zwiększa się plan dochodów  w dziale 926, rozdziale 92695, o kwotę 666 668 zł, 
zostaną zwiększone wydatki majątkowe  na budowę boisk w LO w Rawie 
Mazowieckiej i ZSP w Białej Rawskiej (zadania własne, Uchwała nr LIV/1525/10 
Sejmiku Województwa Łódzkiego). 
- zwiększa  się  plan  dochodów   w  dziale 801,  rozdziale 80130,  o  kwotę 3 351 zł., 
są to dochody ze sprzedaŜy wyrobów po zlikwidowanym Gospodarstwie 
Pomocniczym, zostaną zwiększone wydatki w ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej. 
- zwiększa się  plan  dochodów  w  dziale  854, rozdziale 85410,  o kwotę  12 000 zł., 
są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w ZSP w Białej Rawskiej, środki 
zwiększą wydatki    w placówce. 
 
Zmiany w planie wydatków budŜetowych. 
Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 363 666 zł, środki zostaną 
przeznaczone na: 
- zwiększenie wkładu własnego na  budowę boiska w LO w Rawie Mazowieckiej 
kwota 348 666 zł (wyŜsza wartość kosztorysowa inwestycji, niŜ pierwotnie 
planowano), 
- kwota 15 000 zł, zwiększy wydatki bieŜące LO w Rawie Mazowieckiej na zakup 
usług sprzętowych związanych z rozbiórką budynku kolidującego z budową boiska. 
 Oszczędności poprzetargowe z zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej 
centrum sadowniczego i konferencyjnego województwa łódzkiego – przebudowa 
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drogi powiatowej Biała Rawska- Babsk” w wysokości 386 000 zł przenosi się na 
następujące zadania inwestycyjne: 
„Przebudowa  (modernizacja)   drogi   powiatowej   nr  4331E   (Łochów)  gr.  
Powiatu  –  Zarzecze (etap II ), kwotę 150 000 zł,  
„Przebudowa  (modernizacja)  drogi  powiatowej  nr  4123E Cielądz  – Józefów  –  
odcinek Cielądz Rylsk (etap II), w kwocie 236 000 zł.  
 Zmniejsza  się  wydatki  bieŜące  w  rozdziale  85324  a  zwiększa  się  
wydatki  majątkowe na kwotę 5 000 zł, zakup sprzętu komputerowego. 

Do przedstawionych przez Panią Skarbnik  propozycji zmian w budŜecie roku 
bieŜącego uwag nie było. 
Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie omawianego 
projektu uchwały, o czym poinformował jej Przewodniczący Krzysztof Kopka. 
RównieŜ do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały 
uwag nie było.  
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XLII/221/2010 w sprawie zmian 
w budŜecie roku bieŜącego, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5  Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za 2009 rok. 
Pisemną informację Radni otrzymali w materiałach na dzisiejszą sesję. 
 O zabranie głosu i krótkie przedstawienie informacji Przewodniczący Rady 
poprosiła Panią Annę Idzikowską – Dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
 Przychody ogółem placówki za 2009 rok zamknęły się kwotą 20.988.923 zł. 
Koszt działalności operacyjnej to kwota 20.610.956 zł. Zysk ze sprzedaŜy wyniósł 
377.966 zł. Przychody finansowe zamknęły się kwotą 5.365.431 zł. i są pochodną 
umorzeń poŜyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie powyŜej 
2.000.000 zł. oraz udzielonej przez Powiat Rawski w kwocie 3.000.000 zł.  
Wypracowany  zysk zostaje w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych 
wynoszących 20.513.000 zł. 
Zobowiązania na koniec roku wynoszą 16.444.483 zł. Z tego zobowiązania 
długoterminowe wynoszą 7.077.777 zł. zaś zobowiązania krótkoterminowe 
9.024.087 zł. Przychody ze sprzedaŜy w roku 2009 w stosunku do roku 2008 wzrosły 
o 9.17%, zaś koszty działalności operacyjnej wzrosły o 7.99%. 
Największy udział we wzroście przychodów miały przychody ze sprzedaŜy usług 
medycznych zakontraktowanych w NFZ, które uległy zwiększeniu o kwotę 
1.707.754 zł.  
 Największy udział we wzroście kosztów miały koszty zuŜycia materiałów 
i energii, które uległy zwiększeniu o kwotę 680.946 zł  tj. 23.94% oraz koszty usług 
obcych, które uległy zwiększeniu o kwotę 775.056 zł. tj. 20,82%..  Zatrudnienie 
średnioroczne wynosiło 252 etaty, wynagrodzenia miesięczne 2.917.000 zł.  
 Do tak przedstawionej informacji uwag nie było. 
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W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji BudŜetu 
i Finansów opinię tych Komisji przedstawił Pan Jacek Wacław Adamczyk. Obie 
Komisje na wspólnym posiedzeniu wyrazili pozytywną opinię w zakresie 
sprawozdania finansowego SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za 2009 rok. 
 Do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści pierwszego projektu 
uchwały uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 15 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się uchwałę 
nr XLII/222/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ 
w Rawie Mazowieckiej za 2009 rok, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 6  Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawie wyboru 
kierunku zmian organizacyjno-prawnych SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

Przed przystąpieniem do dyskusji przewodnicząca Rady przypomniała, 
iŜ zgodnie z przyjętą przez Radę Powiatu uchwałą. Zarząd Powiatu Rawskiego został 
zobowiązany do przygotowania propozycji przekształcenia SPZOZ w dwóch 
wariantach : 

1) likwidacja SPZOZ i utworzenie spółki 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. 
 2)  likwidacja SPZOZ i wydzierŜawienie uŜytkowanego przez Zakład mienia, 
będącego własnością Powiatu Rawskiego, wyłonionemu podmiotowi. DzierŜawa 
nieruchomości będzie się wiązać z przejęciem do realizacji świadczeń zdrowotnych 
likwidowanego SPZOZ.  
 W ramach powyŜszego został przygotowany przez firmę konsultingową 
Dokument „Analiza wariantów przekształceń Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej” w oparciu, o który Rada Powiatu 
Rawskiego dokona wyboru kierunku zmiany organizacyjno-prawnej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
 Autorzy analizy rekomendują przekształcenie poprzez likwidację SPZOZ 
i dzierŜawę majątku szpitala podmiotowi zewnętrznemu, który zobowiąŜe się 
do realizacji rozbudowy szpitala. Kierunek ten rekomenduje równieŜ Zarząd 
Powiatu.  
Pod obrady merytorycznych Komisji przygotowano dwa projekty uchwał. Pierwszy 
obejmuje utworzenie spółki operatorskiej dzierŜawiącej majątek szpitala 
(rekomendowany przez Zarząd Powiatu). Drugi projekt mówi o utworzeniu spółki 
prawa handlowego, w której powiat Rawski obejmuje wszystkie udziały 
(alternatywny zaproponowany na wspólnym posiedzeniu  Komisji w dniu 26 maja 
2010 r.). 
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  Przed przystąpieniem do zasadniczej części tego punktu porządku 
obrad Przewodnicząca Rady poprosiła przybyłych na dzisiejszą sesję przedstawicieli    
firmy konsultingowej opracowującej dokument pt. „Analiza wariantów 
przekształceń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej, celem przybliŜenia niektórych istotnych kwestii decydujących 
o rekomendacji kierunku operatorskiego. 
Podczas prezentacji swoich analiz obejmujących dwa bloki tematyczne: 
- sytuację SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, 
- skutki wariantów przekształceń dla budŜetu powiatu. 
Autorzy udzielali równieŜ odpowiedzi na pytania Radnych. 
W przedstawionej koncepcji restrukturyzacji SPZOZ w Rawie Mazowieckiej mówcy 
zwrócili uwagę na wysokie zadłuŜenie, dekapitalizację substancji, wysoki wskaźnik 
wynagrodzeń w kosztach (wartość sprzedaŜy na pracownika), konieczność 
reorganizacji struktury organizacyjnej. Z zaprogramowanej projekcji finansowej 
wynika, iŜ z punktu widzenia powiatu, mniej ryzykownym i bardziej korzystnym jest 
wariant wydzierŜawienia majątku spółce operatorskiej. Powiat nie będzie ponosił 
ryzyka związanego z działalnością gospodarczą prowadzącą przez podmiot 
świadczący usługi medyczne. Warunkiem niezbędnym do osiągnięcia powodzenia 
finansowego przez nowy podmiot jest budowa nowej infrastruktury skutkująca 
zwieszeniem wysokości przyrostów ze sprzedaŜy usług o ok. 50%.  Zysk pojawia się 
dopiero w roku 2015, po zakończeniu rozbudowy szpitala. Restrukturyzacja 
zatrudnienia odbywać się będzie w sposób naturalny i obejmować będzie 
zmniejszenie do roku 2017 ilości o ok. 20 etatów. Zysk ze zmniejszenia zatrudnienia 
szacuje się na poziomie ok. 2.000.000 zł. Przy spółce samorządowej powstaje 
konieczność dokapitalizowania spółki w jej pierwszej fazie działalności w kwocie 
ok. 6.000.000 zł.   
Do kwestii dokapitalizowania spółki nawiązała Przewodnicząca – Teresa Pietrzak. 
Jej zdaniem kwota ta jest zbyt wysoka.  
Odpowiadając mówca oświadczył, iŜ przygotowane modele finansowe zakładają, 
Ŝe w początkowym okresie – inwestycyjnym, spółka będzie ponosiła straty. 
Start ze zmniejszającym się kontraktem, spowoduje, Ŝe na początku spółka ponosić 
będzie straty. Ujemny kapitał własny w początkowym okresie wymaga 
dokapitalizowania spółki w kwocie 6.000.000 zł.  
Radny Ireneusz Staworzyński poprosił o  przedstawienie zakładanych wpływów 
dla budŜetu Powiatu od firmy operatorskiej z tytułu dzierŜawy majątku SPZOZ. 
Ponadto mówca spytał, co ze sprzętem medycznym stanowiącym własność powiatu? 
Przewidywaną wysokość płaconego przez operatora czynszu ustalono na poziomie 
ok. 900.000 zł. i w całości pokryje on koszty obsługi zadłuŜenia. Przy takim 
poziomie inwestor będzie w stanie zrealizować zakładane inwestycje i osiągać zyski 
z bieŜącej działalności. JeŜeli chodzi o sprzęt to jest on własnością Powiatu 
Rawskiego i nie jest on przedmiotem analiz. Za pomocą tego sprzętu nie da się 
dokapitalizować spółki, albowiem będzie ona potrzebowała środki finansowe. 
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Radny Przemysław Szewczyk zwrócił się z pytaniem, czy analizą objęto równieŜ 
wariant powstania spółki samorządowej z udziałem innych samorządów, które będą 
partycypowały w dokapitalizowaniu spółki w początkowym okresie jej działalności. 
W odpowiedzi przedstawiciel firmy konsultingowej wyjaśnił, iŜ tego typu wariant 
nie był przedmiotem analiz. Jest to nowy wariant, który będzie przedmiotem badań. 
Być moŜe wyniki tych badan będą interesujące.  
Radny Andrzej Cynkiem poprosił o wyjaśnienie przyjętych załoŜeń dotyczących 
restrukturyzacji zatrudniania personelu szpitala. 
Badania wskaźnikowe na zatrudnionego wykazują znaczny przerost zatrudnienia, 
wyjaśniał przedstawiciel firmy konsultingowej. Dlatego teŜ planuje się 
ukontraktowienie zatrudnienia.  Wysokość wzrostu wynagrodzeń przyjęto 
przyjmując wskaźnik 3% wzrostu w skali roku, plus inflacja. 
 Do koncepcji powołania spółki samorządowej nawiązał Radny Jarosław 
Kobierski. Przypomniał, iŜ dyskusje na posiedzeniach komisji potwierdziły 
załoŜenie zawarte w opracowaniu, Ŝe Powiat nie jest w stanie udźwignąć cięŜaru 
finansowego związanego z powołaniem spółki samorządowej. Koncepcja włączenia 
samorządów gminnych była juŜ w rok 2007 rozpatrywana. śaden z samorządów nie 
wyraził zgody na włączenie się w restrukturyzację rawskiego szpitala. W chwili 
obecnej jedynie Miasto Rawa Mazowiecka zechce uczestniczyć w przekształceniu 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. Tak więc rozwiązanie ze spółką samorządową 
moŜe być rozpatrywane jedynie w kontekście wariantu awaryjnego. 
Starosta Rawski - Józef Matysiak  oświadczył, iŜ wszystkie koncepcje związane 
z przekształceniem rawskiego szpital traktuje z jednakową starannością.  RównieŜ 
koncepcję utworzenia spółki samorządowej z udziałem samorządów gminnych. 
Jednak na chwilą obecną kwestią priorytetową jest zakończenie przez podmiot 
zewnętrznych prac nad opracowaniem materiałów pozwalających na ubieganie 
się o pomoc rządową w ramach tzw. planu „B”. Zakres kierunków Rada Powiatu 
określiła w swojej uchwale, gdzie wskazuje się nie tylko wariant operatorski ale 
równieŜ utworzenie spółki samorządowej z udziałem innych podmiotów.   
Zdaniem Przewodniczącej Rady – Teresy Pietrzak ograniczenie opracowania do tych 
dotychczasowych utworzenia spółki operatorskiej i spółki samorządowej z 100% 
udziałem powiatu, zamyka drogę do powołania spółki z udziałem samorządów 
gminnych. Wybór trzeciego kierunku wymaga wykonania przez firmę 
konsultingową dodatkowych analiz. 
 Innych głosów w dyskusji nie było. 
Do tak przedstawionej informacji uwag nie było. 
 W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji BudŜetu 
i Finansów opinię tych Komisji przedstawił Pan Jacek Wacław Adamczyk. Obie 
Komisje na wspólnym posiedzeniu, większością głosów wyraziły pozytywną opinię 
w zakresie wyboru kierunku zmian organizacyjno-prawnych SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. RozwaŜany był równieŜ drugi projekt uchwały rekomendowany przez 
niektórych członków komisji, jednak projekt ten w głosowaniu nie uzyskał  
większości głosów. 
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Do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści pierwszego projektu uchwały 
uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 12 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się uchwałę 
nr XLII/223/2010 w sprawie wyboru kierunku zmian organizacyjno-prawnych 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu. 
Z uwagi na fakt, Ŝe pierwszy projekt uchwały uzyskał akceptację Rady, a jego treść  
wyklucza zaproponowane rozwiązania w drugim projekcie, Starosta Rawski zwrócił 
się o nie głosowanie drugiego projektu uchwały dotyczącego spółki samorządowej.   
O poddanie pod głosowanie drugiego projektu, zgodnie z zapowiedzią 
Przewodniczącej Rady, zwrócił się Radny Ireneusz Staworzyński.  
 W tej sytuacji Przewodnicząca Rady odczytała treść projektu uchwały Rady 
zakładającego utworzenie spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Powiatu 
Rawskiego. 
Z uwagi na fakt, Ŝe kwestia regulowana w drugim projekcie uchwały została juŜ 
rozstrzygnięta w inny wykluczający się sposób w uchwale przyjętej przez Radę 
Powiatu wcześniej, Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Kopka zwrócił 
się z wnioskiem formalnym o niepodawanie pod głosowanie tego projektu uchwały.  
Radny Ireneusz Staworzyński podtrzymał swój wniosek o przegłosowanie drugiego 
projektu uchwały, a jeŜeli nie, to powtórzenie pierwszego głosowania. 
 Wobec zaistniałej sytuacji Przewodnicząca Rady podjęła decyzję o realizacji 
przyjętego porządku obrad i poddaniu pod głosowanie drugiego projektu uchwały. 
W drodze głosowania Rada Powiatu większością głosów odrzuciła przedmiotowy 
projekt uchwały. 
 
Ad. 7 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie zabudowanych 
nieruchomości połoŜonych w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej, będących własnością 
Powiatu Rawskiego.  
Z uzasadnieniem zapoznała  Radę Przewodnicząca Teresa Pietrzak.  
 Rada Powiatu Rawskiego podejmując Uchwałę w sprawie kierunków zmian 
organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej (Uchwała nr XXX/160/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 roku 
zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/199/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku) wyraziła 
wolę dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Zarząd Powiatu Rawskiego wykonując ww. 
uchwałę został zobowiązany do przygotowania propozycji przekształcenia SPZOZ 
w dwóch wariantach : 1) likwidacja SPZOZ i utworzenie spółki 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. 
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2) likwidacja SPZOZ i wydzierŜawienie uŜytkowanego przez Zakład mienia, 
będącego własnością Powiatu Rawskiego, wyłonionemu podmiotowi. DzierŜawa 
nieruchomości będzie się wiązać z przejęciem do realizacji świadczeń zdrowotnych 
likwidowanego SPZOZ. W ramach powyŜszego został przygotowany przez firmę 
konsultingową dokument „Analiza wariantów przekształceń Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej” w oparciu, o który 
Rada Powiatu Rawskiego, po zapoznaniu się z rekomendacją Zarządu Powiatu 
Rawskiego, dokonuje wyboru kierunku zmiany organizacyjno-prawnej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, 
o którym mowa w pkt. 2 uzasadnienia tj. likwidacja SPZOZ i wydzierŜawienie 
uŜytkowanego przez Zakład mienia, będącego własnością Powiatu Rawskiego, 
podmiotowi zewnętrznemu. DzierŜawa nieruchomości będzie się wiązać 
z przejęciem do realizacji świadczeń zdrowotnych likwidowanego SPZOZ. W tym 
celu, wyłoniony podmiot, 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. WydzierŜawieniu majątku pozostałego 
po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej, na okres do 30 lat, wymaga zgody Rady Powiatu 
Rawskiego.  
 Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 
Komisje merytorycznie miały moŜliwość zapoznania się z przedmiotem projektu 
uchwały, lecz nie wyraŜały oficjalnie opinii.  
RównieŜ do treści projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali, podjęła 14 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się uchwałę 
nr XLII/224/2010 w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie zabudowanych 
nieruchomości połoŜonych w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej, będących własnością 
Powiatu Rawskiego, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 8 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym 
złoŜył  Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
Rada Powiatu Rawskiego trzeciej kadencji na swojej XLI  sesji w dniu  23 kwietnia 
2010  roku  podjęła  następujące  uchwały: 

 
1. nr  XLI/218/2010 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

z tytułu wykonania budŜetu  
2. nr  XLI/219/2010 w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego, 
3. nr XLI/220/2010 w sprawie wyraŜenia zgody na obciąŜenie nieruchomości 

hipoteką. 
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Wszystkie uchwały zostały wykonane przez przekazanie do Wojewody 
lub Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała dotycząca obciąŜenie nieruchomości 
hipoteką nie została merytorycznie wykonania z uwagi na brak Zainteresowania 
banków udzieleniem SPZOZ kredytu. 
 Do dnia dzisiejszego organa nadzoru nie stwierdziły ich niewaŜności.  
Zarząd Powiatu wykonał, bądź wykonuje na bieŜąco treść uchwał,  zgodnie 
z przyjętymi w nich zapisami.  
 W okresie w okresie od 23.04.2010 r. do 28.05.2010 r. Zarząd odbył 4 
posiedzenia omawiając następujące sprawy: 
W dniu 23 kwietnia 2010 roku 
-   podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 189/2009 w sprawie zatwierdzenia 
projektu „ Mój szef to ja” – udzielił dodatkowego pełnomocnictwa do realizacji 
projektu przez pracownika PUP, 
     - podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Arkadiuszowi 
Woszczykowi dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej 
sprawie złoŜenia i realizacji wniosków o dofinansowanie projektów „ Matura 
na 100%”, oraz „Matematyka bez tajemnic”, 
-  rozpatrzył wniosek RKS „ Mazovia” w sprawie obchodów 80-lecia klubu, 
-  wyraził zgodę na najem sali konferencyjnej dla Centrum Edukacji i Pracy 
MłodzieŜy OHP w ramach projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy” 
realizowanego w powiecie rawskim, 
- wyraził zgodę na najem lokalu w Przychodni Rejonowej w Rawie Mazowieckiej 
w Przychodni Rejonowej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Niepodległości 8 na 
działalność leczniczą – świadczenia z zakresu Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz 
miejsca pod automat samosprzedający firmie „VEMAT” w budynku głównym 
szpitala przy ul. Warszawskiej 14 na okres 2 lat, 
-   podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu 2010 roku. 
 
W dniu  7 maja 2010 roku 
-   przedłuŜył umowę na dzierŜawę pomieszczenia pod urządzenia GPS, 
-   rozpatrzył wniosek w sprawie dzierŜawy działki 308/5 w Rawie Maz., 
-   ustalił cenę sprzedaŜy działek 48/1 i 48/2 - Łowicka 5 w Rawie Maz.- 800 tyś. Zł.  
-   przyjął dokument - analiza wariantów przekształcenia SP ZOZ. 
-   przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego SP ZOZ za 2009 rok, 
-   przyjął informację Dyrektora SP ZOZ w sprawie rezygnacji z utrzymywania 
magazynu rezerw wojskowych, 
-   odbył spotkanie z dyrektorami szkół na którym dokonano oceny: 

• planu finansowego na rok 2010, 
• wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, 
• sytuacji internatów, 
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• porównania parametrów kosztów w poszczególnych 

szkołach/ placówkach (ilość uczniów, ilość nauczycieli, ilość kadry 
administracyjno - obsługowej, prowadzenie szkolnictwa zawodowego itp.), 

• przewidywanych zadań od 1 września 2010 roku na podstawie 
prowadzonej rekrutacji przedstawionych projektów organizacyjnych 
na rok szkolny 2010/2011, 

-  rozpatrzył wnioski -Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej, 
Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczycy, Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego 
w Sadkowicach, 
 
W dniu 18 maja 2010 roku. 
-  zwiększył środki finansowe na budowę boiska „Orlik” przy  LO w Rawie 
Mazowieckiej o kwotę 348.666,00 zł. ( wartość zadania 1.515 tyś. zł ) 
- wyraził zgodę na zamieszczenie herbu powiatu rawskiego w publikacji „Portret 

regionu – województwo łódzkie”. 
- zapoznał się z działalnością klubów sportowych z terenu powiatu rawskiego: Klubu 
Sportowego Triatlon Rawa, MLUKS „Rawa”, MLUKS „Dwójka”, LUKS 
„Boguszyce”. 
-  zapoznał się z wynikiem kontroli w SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej,   
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dzierŜawy majątku SP ZOZ 
w Rawie Mazowieckiej,  
- podjął uchwałę w sprawie sprzedaŜy nieruchomości przy ul. Łowickiej 5 w Rawie 
Mazowieckiej, 
- wyraził zgodę na czasowe zajęcie powiatowej nieruchomości wzdłuŜ drogi 
krajowej nr 8 (dotyczy przebudowy linii elektroenergetycznej, konserwacji 
przepustów, konserwacji brzegów, rowu melioracyjnego, przebudowy sieci 
wodociągowej),  
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie powiatu,  
- wyraził zgodę w sprawie najmu lokalu dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 
w pomieszczeniach Przychodni Zdrowia w Rawie Maz. 
-  przyjął  propozycję porządku XLII sesji Rady Powiatu. 
 
W dniu 25.05.2010 rok 
- omówił sprawy związane z remontem mostu na rzece Rawka w Konopnicy, 
- zapoznał się z informacją w sprawie stanu technicznego dachu na budynku 
warsztatów przy ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej, 
- zapoznał się z przedstawioną informacją o projektach organizacyjnych szkół 
i placówek na rok szkolny 2010/2011, 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru kierunku przekształcenia      
SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, 
- wyraził zgodę na zaciągniecie przez SP ZOZ poŜyczki w wysokości 500 tyś. zł. 
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Kończąc Starosta Rawski zaprosił wszystkich na kolejną edycje partnerstwa 
lokalnego do Gminy Cielądz w dniu 2 czerwca 2010 r. Następnie poinformował, 
iŜ tegoroczne doŜynki powiatowe zaplanowane na ostatnią niedziele sierpnia, 
w związku z sytuacją powodziową  jaka wystąpiła na znacznym obszarze kraju, 
będą miały inną formułą, a ewentualne środki od sponsorów przeznaczane na ten cel 
zostaną przekazane na rzecz powodzian. Będzie to wyraz dziękczynienia za plony 
ale równieŜ akt solidarności z dotkniętymi powodzią.    

Do tak przedstawionej informacji o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz o pracy Zarządu Powiatu uwag nie było. 
 
Ad. 9 W punkcie interpelacje i wolne wnioski głosów nie było. 
 
Ad. 10 W sprawach róŜnych głos zabrał Radny Włodzimierz Michalak. Poprosił 
o informacje dotyczące poprawy sytuacji na moście w miejscowości śydomice. 
Odpowiadając Starosta Rawski poinformował, iŜ w związku ze znaczna degradacją 
drewnianej nawierzchni mostu na dorzeczu Rawki w Boguszycach podjęto decyzję  
o wykonaniu jego przebudowy. Opracowana została dokumentacja na  wykonanie 
metalowego przepustu oraz w trakcie przygotowania jest wniosek do Ministra 
Infrastruktury o przekazanie na to zadanie środków z rezerwy w wysokości 50 % 
kosztów. Na chwilę obecną dokonano remontu nawierzchni mostu oraz ze względów 
bezpieczeństwa uŜytkowników drogi wykonano zapory uniemoŜliwiające wjazd 
pojazdami cięŜarowymi o duŜych gabarytach.  
W tej sytuacji o moŜliwie najszybsze udroŜnienie drogi i docelowe rozwiązanie 
uciąŜliwego dla mieszkańców śydomic i Konopnicy problemu zaapelował Radny 
Włodzimierz Michalak. 
 Z kolei Radna Zofia Winiarska poinformowała, iŜ w dniu 7 czerwca br. 
w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej o godz. 17:00 odbędzie się 
wykład w ramach Rawskiego Uniwersytetu III Wieku. Tematem wykładu będzie 
powstawanie prawa w polskim parlamencie z ukierunkowaniem na kwestie 
zwalczania i zapobiegania narkomanii i innym niebezpiecznym zjawiskom 
związanym z innym uŜywkami znajdującymi się na rynku.  
  Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o wsparcie akcji pomocy 
finansowej dla powodzian.  Pomoc ta będzie kierowana do mieszkańców Gminy 
Wilków w 90% zalanej wodą. 
 Innych głosów w tym punkcie porządku obrad nie było. 
 
Ad. 11 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Teresa Pietrzak - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 15 30 dokonała zamknięcia 
obrad XLII  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
  Sporządził; Sylwester Krawczyk.  


