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

odbytej w dniu 23 czerwca 2010 roku w sali konferencyjnej 
 Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 
Przewodnicząca Rady Teresa Pietrzak o godz. 1500 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 16 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiąŜących 
decyzji.  

 
Ad. 2 Do przedstawionego porządku obrad XLIII sesji Rady Powiatu Rawskiego, 
Przewodnicząca Rady – Teresa Pietrzak  zaproponowała wprowadzenie  zmiany 
polegającej na wprowadzeniu dodatkowego punktu obejmującego podjecie uchwały 
w sprawie najmu lokalu uŜytkowego biurowego.  
Przedstawiając uzasadnienie do powyŜszego projektu uchwały, Przewodnicząca 
Rady poinformowała, iŜ projekt uchwały dotyczy lokalu  połoŜonego w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5, gdzie proponuje się odstąpienie od trybu 
przetargowego i wynajęcie lokalu Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. 
W związku z budową zespołu boisk przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawie 
Mazowieckiej i koniecznością rozbiórki budynku usytuowanego na działce 
przeznaczonej pod boisko stanowiącego siedzibę Związku, zaistniała konieczność  
pozyskania innych pomieszczeń. Ten punkt będzie punktem nowym 5 porządku 
obrad. 

Innych propozycji zmian do dzisiejszego porządku obrad nie zgłoszono. 
Porządek ze zmianą zaproponowaną 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 XLII sesji.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu reorganizacji w systemie 

ochrony zdrowia na obszarze Powiatu Rawskiego”. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu uŜytkowego biurowego.  
6. Informacja Starosty o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 

w okresie międzysesyjnym. 
7. Interpelacje Radnych. 
8. Zapytania i wolne wnioski. 
9. Zamknięcie obrad. 

  
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z XLII sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
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Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty 15 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się. 
 
Ad. 4  Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu reorganizacji 
w systemie ochrony zdrowia na obszarze Powiatu Rawskiego”. 
 Tytułem wstępu Przewodnicząca Rady przypomniała, iŜ Rada Powiatu 
Rawskiego na poprzedniej sesji dokonała wyboru kierunku zmiany organizacyjno-
prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej, polegającego na powierzeniu wykonywania usług zdrowotnych 
dla mieszkańców powiatu rawskiego oraz wydzierŜawieniu majątku pozostałego 
po całkowicie lub częściowo zlikwidowanym SPZOZ na okres do 30 lat podmiotowi, 
który utworzy i będzie prowadził zakład opieki zdrowotnej oraz przejmie realizację 
zadań powiatu z zakresu usług zdrowotnych w niezmienionym zakresie bez istotnego 
ograniczenia ich dostępności w ramach ubezpieczenia Wybór wariantu 
przewidującego całkowitą likwidację SPZOZ i przejęcie przez Powiat Rawski jego 
zobowiązań i naleŜności daje moŜliwość skorzystania z rządowego programu 
pt. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących 
system ochrony zdrowia” JednakŜe warunkiem uczestnictwa w rządowym Programie 
jest m.in.: 1) przyjęcie przez Radę Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 
„Programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze Powiatu 
Rawskiego” zawierającego: a) propozycję restrukturyzacji i spłaty zobowiązań 
jednostki samorządu terytorialnego powstałych w wyniku likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 
b) zasad i harmonogramu przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 
2) uzyskanie pozytywnej oceny Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie 
ekonomiczno-finansowych aspektów propozycji restrukturyzacji i spłaty zobowiązań 
przez Powiat Rawski powstałych w wyniku likwidacji SPZOZ; 
3) skierowanie do Wojewody Łódzkiego wniosku o objęcie Programem wraz 
z wymaganymi dokumentami. PoniewaŜ Powiat Rawski nie zakłada tworzenia spółki 
prawa handlowego, jak równieŜ nie będzie powiązany kapitałowo z podmiotem 
zewnętrznym, który utworzy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, 
w celu zapewnienia realizacji świadczeń zdrowotnych mieszkańcom powiatu 
rawskiego, po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej „Program reorganizacji w systemie ochrony 
zdrowia na obszarze Powiatu Rawskiego” nie zawiera: 
a) analizy ekonomiczno-finansowej (biznesplanu) określającej moŜliwości 
i niezbędne warunki dla funkcjonowania spółki kapitałowej w okresie co najmniej 
5 lat od dnia wpisania do rejestru zakładów opieki zdrowotnej niepublicznego 
zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez spółkę, 
b) analizy moŜliwych do uzyskania przychodów z tytułu udzielania świadczeń 
zdrowotnych w okresie co najmniej 5 lat od dnia wpisania do rejestru zakładów 
opieki zdrowotnej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez 
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spółkę, zgodnie z ust.8 pkt. 5 Programu „Wsparcie jednostek samorządu 
terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” przyjętego 
Uchwałą Nr 58/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu 
terytorialnego 
w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Program rządowy stwarza 
moŜliwość spłaty części zobowiązań przejętych przez Powiat Rawski 
po zlikwidowaniu SPZOZ. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego 
– w tym Powiat Rawski - będą mogły otrzymać dotację celową z budŜetu państwa 
na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich 
w związku z przejęciem zobowiązań SPZOZ na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Dotacja celowa z budŜetu 
państwa udzielana będzie na podstawie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. 
zm.) w wysokości: a) zobowiązań publicznoprawnych SPZOZ przejętych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, według stanu na dzień 
zakończenia likwidacji, jednak nie większej niŜ kwota zobowiązań znana na dzień 
 31 grudnia 2008 r., b) wartości umorzonych w wyniku ugody, o której mowa w ust. 
8 pkt 1 lit. e, załącznika do uchwały Rady Ministrów, kwoty głównej i odsetek 
z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych, c) zobowiązań cywilnoprawnych 
wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 
pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.), 
pozostałych do spłaty na dzień 31 grudnia 2008 r., przejętych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 
r. o zakładach opieki zdrowotnej, d) podatku od towarów i usług uiszczonego 
od wniesionego przez jednostkę samorządu terytorialnego aportu do spółki 
kapitałowej, o której mowa w ust. 10 pkt 3 załącznika do uchwały Rady Ministrów 
(jeŜeli spółka będzie tworzona). 
W związku z faktem, Ŝe termin złoŜenia wniosku do Banku Gospodarstwa 
Krajowego upływa z dniem 30 czerwca br. zaszła konieczność zwołania dzisiejszej 
sesji i poddania pod głosowanie przedstawionego projektu uchwały. 
 Z uwagi na fakt, iŜ powyŜszy program był szczegółowo omawiany 
na posiedzeniach dwóch Komisji: Zdrowia i Polityki Społecznej oraz BudŜetu 
i Finansów, Przewodnicząca poprosiła o opinię tych dwóch Komisji. 
 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, wyraziły pozytywną opinię w zakresie 
przedstawionego „Programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze 
Powiatu Rawskiego”. Przedstawione przez Zarząd Powiatu materiały były omawiane  
na kilku ostatnich posiedzeniach, a więc sam program był odzwierciedleniem 
toczącej się dyskusji. 
Innych głosów w dyskusji nie było. 
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Do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały równieŜ 
uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 17 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 15 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się uchwałę 
nr XLIII/225/2010 w sprawie przyjęcia „Programu reorganizacji w systemie ochrony 
zdrowia na obszarze Powiatu Rawskiego”, która stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu uŜytkowego biurowego. 
 Przypominając uzasadnienie przedstawione  z wprowadzeniem pod obrady 
powyŜszego projektu uchwały Przewodnicząca  Rady – Teresa Pietrzak oświadczyła, 
iŜ w związku z rozwiązaniem umowy najmu lokalu stanowiącego siedzibę Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Rawie Mazowieckiej wynikającym z faktu budowy 
na tej nieruchomości boisk sportowych, Związek zwrócił się z prośbą o najem 
na czas nieokreślony, lokalu uŜytkowego przy ul. Kościuszki 5 w Rawie 
Mazowieckiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej. Zgodnie 
z przyjętymi przez Radę Powiatu  zasadami gospodarowania nieruchomościami 
Powiatu Rawskiego, lokal moŜe być oddany w najem w trybie bezprzetargowym, 
zgodnie z przepisami prawa, jeśli wykorzystany zostanie na cele m.in. oświatowe, 
naukowe, tak jak jest to w tym przypadku. 
 Do tak przedstawionego przez Przewodniczącą Rady uzasadnienia uwag nie 
było. 
W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji BudŜetu 
i Finansów opinię tych Komisji przedstawił Pan Krzysztof Kopka. Poinformował, 
iŜ obie Komisje na wspólnym posiedzeniu, wyraziły pozytywną opinię w zakresie 
przedstawionego projektu uchwały. 
W tej sytuacji Przewodnicząca Rady odczytała treść projektu uchwały. 
 Do treści projektu uchwały uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 17 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XLIII/226/2010 w sprawie najmu lokalu 
uŜytkowego biurowego, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6 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 XLII  sesji w dniu  28 maja 2010  
roku  podjęła  następujące  uchwały: 
1. nr  XLII/221/2010 w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego, 
2. nr XLII/222/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ 

w Rawie Mazowieckiej, 
3. nr  XLII/223/2010 w sprawie wyboru kierunku zmian organizacyjno-prawnych 

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, 
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4. nr XLII/224/2010 w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie 

zabudowanych nieruchomości połoŜonych w obrębie nr 4 Rawy Mazowieckiej, 
będących własnością powiatu rawskiego.  
 

Wszystkie uchwały zostały wykonane przez przekazanie do Wojewody 
lub Regionalnej Izby Obrachunkowej. Do dnia dzisiejszego organa nadzoru 
nie stwierdziły ich niewaŜności. Zarząd Powiatu wykonał, bądź wykonuje 
na bieŜąco treść uchwał,  zgodnie z przyjętymi w nich zapisami.  
Zarząd Powiatu Rawskiego w okresie od  28 maja  do 23 czerwca 2010 r. odbył 
cztery posiedzenia omawiając następujące sprawy: 
     
W dniu 31 maja 2010 roku. 
- podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie. 
 
W dniu  9 czerwca 2010 roku. 
-  rozpatrzył wniosek o wyraŜenie zgody na budowę na dachach obiektów 
oświatowych małych elektrowni fotowoltaicznych, 
-zapoznał się z wynikiem kontroli przeprowadzonej w Liceum  Ogólnokształcącym 
w Rawie Mazowieckiej, 
- rozpatrzył wniosek Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej, 
- rozpatrzył ofertę firmy HADAR w sprawie budowy stacji telefonii komórkowej 
sieci Plus na dachu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, 
- zatwierdził harmonogram pracy aptek w powiecie rawskim na miesiące czerwiec 
i lipiec br. 
- podjął uchwałę w sprawie dzierŜawy nieruchomości pod działalność słuŜby 
zdrowia (szpital). 
 
W dniu 16 czerwca 2010 roku. 
- przyjął program reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na terenie Powiatu 
Rawskiego, 
 -  podjął uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na wykorzystanie środków PFRON  

na niezbędną wymianę zuŜytego wyposaŜenia WTZ lub jego doposaŜenie. 
- wyraził zgodę na ogłoszenie przetargów na przebudowę dróg powiatowych: 
Zawady - Biała Rawska, Cielądz - Rylsk, Łochów - Zarzecze, Sanogoszcz -
Głuchówek. 
 
W dniu 17 czerwca 2010 roku 
- dokonał analizy finansowej wdroŜenia  „Programu reorganizacji w systemie 
ochrony zdrowia na obszarze Powiatu Rawskiego”,  
- podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o dofinansowania oraz realizację projektu 
pt. „Zyskaj więcej w szkole zawodowej”.  
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Do tak przedstawionej informacji o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 

Rawskiego oraz o pracy Zarządu Powiatu uwag nie było. 
 
Ad.  7 W punkcie interpelacje i wolne wnioski głosów nie było. 
 
Ad. 8 W sprawach róŜnych Przewodnicząca Radu poinformowała, iŜ kolejna sesja 
Rady Powiatu przewidziana jest po okresie urlopowym, czyli po 20 sierpnia br. 
Następnie przekazała zebranym Ŝyczenia przyjemnego wakacyjnego wypoczynku.  
Innych głosów nie było.  
 
Ad. 9 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Teresa Pietrzak - Przewodnicząca 
Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 16 30 dokonała zamknięcia obrad XLIII  sesji 
Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
  Sporządził; Sylwester Krawczyk.  
 
 


