
P R O T O K Ó Ł NR 31/2011 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 8 lipca 2011 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu,  Urszula Przerwa – Kierownik 
Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich, Małgorzata Killman – Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,  Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej, Daniel Aptapski – Księgowy Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ElŜbieta Janowska – 
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargów nieograniczonych na: 

przebudowę mostu na przepust w m. śydowice, holowanie i parkowanie 
pojazdów, zakup emulsji do remontów cząstkowych.  

4. Informacja dotycząca wykazu dróg (odcinków) najbardziej naraŜonych na 
degradację przez przeciąŜone samochody, w związku z pismem Inspekcji 
Transportu Drogowego w Łodzi.  

5. WyraŜenie zgody na umieszczenie przyłącza kablowego energetycznego 
w pasach drogowych dróg powiatowych.  

6. Informacja dotycząca kosztów remontu dachu budynku internatu Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.  

7. Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie 
koncepcji rozbudowy Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, oraz 
opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na przebudowę linii 15 kV 
przebiegającej przez działki nr 308/27, 308/6, 307/8, 307/7 obręb 4 Rawa 
Mazowiecka wraz z koncepcja przebudowy linii i mapami do celów 
projektowych.  

8. Informacja o działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej. 
9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Biblioteki o zwiększenie środków 

finansowych na wydatki bieŜące.  
10. Ustalenie wysokości stawek wynagrodzenia ekspertów biorących udział 

w komisjach egzaminacyjnych na wyŜszy stopień nauczyciela.  
11. Przedstawienie warunków przetargu na dzierŜawę placu manewrowego 

do nauki jazdy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w 
Rawie Mazowieckiej.  

12. Przedstawienie pisma Wojewody Łódzkiego w sprawie wypracowania i 
stosowania procedur zlecenia przez Samodzielny Publiczny Zakład 
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Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej transportów medycznych 
chorych, którzy potrzebują konsultacji w innych Zakładach.  

13. Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej o wynikach postępowania konkursowego o udzielenie 
zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu: opieka i pielęgnacja 
chorych, transport sanitarny.  

14. Informacja o zakończeniu drugiego konkursu na zastępcę dyrektora ds. 
medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej.    

15.  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej o wyraŜenie zgody na zabezpieczenie w postaci 
zastawu hipotecznego na nieruchomościach powiatu poŜyczki 
długoterminowej dla SP ZOZ.  

16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w sprawie wyznaczenia terenu pod lądowisko. 

17. Wniosek właściciela lokalu mieszkalnego przy ul. Południowej 27 o 
odstąpienie od zwrotu bonifikaty mieszkaniowej.  

     18.Sprawy róŜne. 
     19.Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1200 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 Zarządu równieŜ 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3  WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargów nieograniczonych na: 
przebudowę mostu na przepust w m. śydowice, holowanie i parkowanie 
pojazdów, zakup emulsji do remontów cząstkowych.  
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwróciła się z 
prośbą o ogłoszenie przetargów nieograniczonych  na: przebudowę mostu na 
przepust w m. śydowice, holowanie i parkowanie pojazdów, oraz zakup emulsji 
do remontów cząstkowych.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie powyŜszych przetargów.  
 
Ad. 4 Informacja dotycząca wykazu dróg (odcinków) najbardziej naraŜonych na 
degradację przez przeciąŜone samochody, w związku z pismem Inspekcji 
Transportu Drogowego w Łodzi.  
Inspekcja Transportu Drogowego zwróciła się z pismem o przesłanie informacji 
o odcinkach dróg najbardziej naraŜonych na degradację przez przeciąŜone 
samochody na drogach powiatowych na terenie powiatu rawskiego. 
Zarząd Powiatu po krótkiej dyskusji wskazał następujące odcinki dróg : Pukinin 
– Mogielnica, Biała Rawska – Nowe Miasto, Biała Rawska – Podlesie, Biała 
Rawska – Babsk, Biała Rawska – Grzymkowice, Rawa Maz. – Wilkowice, 
Rawa Maz. – Dziurdzioły, KsięŜa Wola – Soszyce, Olszowa Wola – Broniew,  
Chociw – Gułki, Sierzchowy – Regnów – Lesiew, Wołucza – Zuski. 
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Ad. 5 W związku z wyłączeniem się Starosty w tym punkcie posiedzenia 
zarządu przewodnictwo obrad przejął Wicestarosta Marian Krzyczkowski.  
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyraŜenie zgody na umieszczenie przyłącza kablowego w pasach 
dróg powiatowych. Materiał w tym zakresie ponownie przedstawiła Pani 
Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury. Po zreferowaniu 
zagadnienia Zarząd Powiatu podjął następujące decyzje: 
- w zakresie umieszczenia przyłącza kablowego energetycznego w pasie 
drogowym drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – Mogielnica, obręb Nowy 
Kłopoczyn  Zarząd wyraził zgodę na umieszczenie przyłącza w krawędzi drogi 
z pełną odpłatnością, 
- w zakresie umieszczenia przyłącza kablowego energetycznego w pasie 
drogowym drogi powiatowej nr 4105E Rosocha – Przewodowie - Rylsk DuŜy – 
Zuski w miejscowości Annosław. Zarząd wyraził zgodę na umieszczenie 
przyłącza w krawędzi drogi z pełną odpłatnością.  
 
Ad. 6 Informacja dotycząca kosztów remontu dachu budynku internatu Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.  
Pani Dyrektor Killman przedstawiła informacje o kosztach remontu dachu 
budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 
Docieplenie stropodachów to kwota 75.697 zł. brutto, naprawa dachu 24.600 zł. 
brutto , oraz obróbki blacharskie 14.760 zł. brutto co daje łączny koszt 115.057 
zł. brutto.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na remont dachu wskazując źródło finansowania 
zadania z rezerwy oświatowej.  
 
Ad. 7 Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie 
koncepcji rozbudowy Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, oraz 
opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na przebudowę linii 15 kV 
przebiegającej przez działki nr 308/27, 308/6, 307/8, 307/7 obręb 4 Rawa 
Mazowiecka wraz z koncepcją przebudowy linii i mapami do celów 
projektowych.  
W tym punkcie Zarząd Powiatu zabezpieczył w budŜecie powiatu środki 
finansowe  w wysokości 9000 zł. na opracowanie koncepcji rozbudowy Szpitala 
Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, oraz kwotę 12.000 zł. na opracowanie 
pełnej dokumentacji projektowej, oraz koncepcją przebudowy linii i mapami do 
celów projektowych  na przebudowę linii 15kV przebiegającej przez działki 
308/27, 308/6,. 308/5, 307/8, 307/7 połoŜone w obrębie nr 4 miasta Rawa 
Mazowiecka. 
 
Ad. 8 Informacja o działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej. 
Materiał w tym zakresie przedstawiła Pani ElŜbieta Janowska – Dyrektor 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym materiałem.  
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Ad. 9 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Biblioteki o zwiększenie środków 
finansowych na wydatki bieŜące.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Biblioteki 
zwiększając środki finansowe o kwotę 15.000 zł. na wydatki bieŜące.  
 
Ad. 10 Ustalenie wysokości stawek wynagrodzenia ekspertów biorących udział 
w komisjach egzaminacyjnych na wyŜszy stopień nauczyciela.  
W tym punkcie Zarząd Powiatu ustalił, wysokość stawki jako kwotę 120 zł +  
koszty przejazdu wynagradzania ekspertów biorących udział w komisjach 
egzaminacyjnych na wyŜszy stopień nauczyciela.  
 
Ad. 11 Przedstawienie warunków przetargu na dzierŜawę placu manewrowego 
do nauki jazdy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej.  
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej przedstawił 
warunki przetargu na dzierŜawę placu manewrowego do nauki jazdy przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu ustalił cenę wywoławczą miesięcznej stawki czynszu 
dzierŜawnego w wysokości 600 zł +VAT. Koszty związane z mediam,  oraz 
podatkiem od nieruchomości będzie ponosił dzierŜawca. 
 
Ad. 12 Przedstawienie pisma Wojewody Łódzkiego w sprawie wypracowania i 
stosowania procedur zlecenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej transportów medycznych chorych, którzy 
potrzebują konsultacji w innych Zakładach.  
Pan Dyrektor Latek przedstawił Członkom Zarządu treść pisma Wojewody 
Łódzkiego w sprawie wypracowania stosownych procedur dotyczących zlecania 
przez szpitale transportów medycznych chorych, którzy z uwagi na swój stan 
zdrowia potrzebują konsultacji w innych Zakładach Opieki Zdrowotnych. 
Zalecane jest aby w nowo zawartych  umowach dotyczących transportu 
medycznego zasadniczym kryterium był maksymalny czas wykonania zlecenia, 
a nie jak do tej pory cena. Ponadto gdy znaczna odległość powoduje wydłuŜenie 
czasu transportu pacjenta do ośrodka diagnostycznego zachęca się do 
korzystania z usług Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z wyŜej przedstawioną treścią pisma.  
 
Ad. 13 Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej o wynikach postępowania konkursowego o udzielenie zamówienia 
na świadczenia zdrowotne z zakresu: opieka i pielęgnacja chorych, transport 
sanitarny.  
Pani Anna Idzikowska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej poinformowała, iŜ w dniach 27 i 28 czerwca 
br. zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe na świadczenia zdrowotne 
z zakresu opieka i pielęgnacja chorych oraz transport sanitarny – przewozy 
pacjentów hospitalizowanych w SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej 
specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego. Dokonano wyboru ofert  
najkorzystniejszych z najniŜszą ceną. Na świadczenie usługi z zakresu opieki i 
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pielęgnacji chorych wybrano ofertę NZOZ „RED –MED” J.Robak , 95-006 
Kurowice, ul. Rządowa 186 w cenie ofertowej brutto (stawka godzinowa) 14,49 
zł z terminem realizacji usługi 24 miesiące. Natomiast na transport sanitarny – 
przewozy pacjentów hospitalizowanych w SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej 
specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego wybrano ofertę NZOZ 
„Medax – Trans S.C. Mariusz Dutkiewicz, Rafał Skowron 92-103 Łódź,  ul. 
Brzezińska 5/15 w cenie ofertowej brutto za 1 km 4, 90 zł. z terminem realizacji 
usługi 24 miesiące.  
Zarząd Powiatu zapoznał z przedstawioną informacją.  
 
Ad. 14 Informacja o zakończeniu drugiego konkursu na zastępcę dyrektora ds. 
medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej.    
Pani Urszula Przerwa – Kierownik Oddziału Zdrowi i Spraw Obywatelskich 
poinformował, iŜ  nie wpłynęła Ŝadna oferta na drugi konkurs na stanowisko 
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i zdecydował, iŜ 
będzie prowadził rozmowy w kwestii wyboru kandydata na Zastępcę Dyrektora 
ds. Lecznictwa.  
 
Ad. 15 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej o wyraŜenie zgody na zabezpieczenie w postaci zastawu 
hipotecznego na nieruchomościach powiatu poŜyczki długoterminowej dla SP 
ZOZ.  
Pani Anna Idzikowska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zwróciła się z wnioskiem o wyraŜenie 
zgody na zabezpieczenie w postaci zastawu hipotecznego na nieruchomościach 
powiatu rawskiego poŜyczki długoterminowej dla szpitala.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach, 
będących własnością Powiatu rawskiego, jako zabezpieczenie związane z 
zaciągnięciem poŜyczki w wysokości 2.000.000,00 zł. przez SP ZOZ. PowyŜsze 
zabezpieczenie będą stanowiły następujące nieruchomości o nr działek 
61/2,63/2 , 124 i 126 o łącznej powierzchni 265068 m2 , połoŜone w obrębie nr 
6 Miasta Rawa Mazowiecka i łącznej wartości 2.834.000,00 zł. Jednocześnie 
zobowiązał Dyrektor Szpitala do przedłoŜenia wykazu wierzycieli wraz z 
naleŜnymi im kwotami, którzy będą spłacani z zaciągniętej poŜyczki, 
rozliczenia z wykorzystania kwoty zaciągniętej poŜyczki wraz z kserokopiami 
przelewów, wykazu wierzycieli z którymi udało się wynegocjować częściowe 
umorzenie zobowiązań lub odsetek od nich oraz wielkością kwoty tych 
umorzeń. 
 
Ad. 16 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w sprawie wyznaczenia terenu pod lądowisko. 
Kolejny wniosek z jakim zwróciła się Dyrektor SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej 
dotyczył wskazania niezabudowanego terenu w obrębie Miasta Rawa 
Mazowiecka z przeznaczeniem na lądowisko dla śmigłowców transportujących 
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cięŜko chorych pacjentów ze szpitala rawskiego do szpitali o wyŜszym poziomie 
referencyjności.  
Zarząd Powiatu upowaŜnił Dyrektora Szpitala, aby wspólnie z Wydziałem 
Polityki Społecznej dokonali wskazania terenu (działek) pod lądowisko, które 
będą spełniać minimalne wymogi zgodne w zawartym piśmie SPOZ Pogotowie 
Lotnicze z Warszawy. 
 
Ad. 17 Wniosek właściciela lokalu mieszkalnego przy ul. Południowej 27 o 
odstąpienie od zwrotu bonifikaty mieszkaniowej.  
Zarząd Powiatu w kwestii wyŜej wymienionego wniosku podtrzymał swoje 
stanowisko z posiedzenia Zarządu z dnia 14 czerwca br.  
 
Ad. 18 Sprawy róŜne. 
W  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień   
12.07.11 r. na godzinę 1200, oraz termin Sesji Rady Powiatu na dzień 22.07.2011 
r. na godz. 1000. 
 
Ad. 19 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1400 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
 
W załączeniu: 

     - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

Sporządziła : Kinga Kacprzak 
 

Zarząd Powiatu: 
Józef Matysiak   Starosta Rawski (-) ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta      (-)  ............................................. 
 
Marek Sekuter          Członek Zarządu (-)           ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu (-) ............................................. 

 
 
 
 


