
P R O T O K Ó Ł  NR XVI/2012 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 5 czerwca 2012 roku w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria CharąŜka o godz. 1400 
otworzyła sesję i po powitaniu Radnych oraz 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 zaproponowanego przez porządku obrad XVI sesji uwag nie zgłoszono.  

Rada Powiatu Rawskiego przyjęta jednogłośnie porządek obrad w kształcie 
zaproponowanym przez Przewodniczącą Rady Powiatu. 
Przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad: 
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011                   

rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wskaźnika zadłuŜenia Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu                

na stanowisko dyrektora w SP ZOZ. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Rawskiego             

do Powiatowej Rady Działalności PoŜytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wykorzystanie środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zuŜytego 
wyposaŜenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego doposaŜenie.  

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

11. Interpelacje radnych. 
12. Zapytania i wolne wnioski. 
13. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XV sesji Rady 
Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 20 kwietnia 2012 r. 
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła, przy dwóch głosach wstrzymujących się, 
protokół z XV sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały  w sprawie 
zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła: 
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Zgodnie z pismem ŁUW Nr FN-I.3113.2.55.2012 dokonuje się zmniejszenia planów 
finansowych dochodów w zakresie dotacji celowych z budŜetu państwa na realizację 
inwestycji własnych powiatu o kwotę 93 009 zł, jest to dotacja w ramach 
Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-
Dostępność-Rozwój, środki zmniejszą wydatki majątkowe (dział 600, rozdział 
60014). 
Zwiększenie planu dochodów o kwotę 650 000 zł, środki pierwotnie umieszczone 
były w wydatkach nie wygasających z upływem 2011 roku na inwestycję „Budowa 
krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem” zgodnie z aktem notarialnym Rep 
A nr 417/2012 została rozwiązana umowa nr 257/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku      
w przedmiocie wspólnej realizacji zadania z Miastem Rawa Mazowiecka. W związku 
z powyŜszym z wyodrębnionego rachunku wydatków nie wygasających środki 
zostały przekazane na rachunek główny budŜetu (dział 926, rozdział 92695). 
Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 
300 000 zł. 
Zwiększenie planu wydatków bieŜących w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 500 
000 zł, środki zostaną przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego      
za 2011 rok SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych: 
Zwiększenia: 
300 000 zł, „Remont drogi powiatowej nr 410E na odcinku Rossocha – Wołucza             
– droga wojewódzka nr707”. 
Zmniejszenia: 93 009 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. 
(Mogielnica) na odcinku od km 13+917 do km 16+363 wraz z budową kładki dla 
pieszych nad rzeką Rokitną w obrębie remontowanego skrzyŜowania z drogą 
powiatową nr 4122E w miejscowości Sadkowice”, dotacja w ramach Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych. 

O pozytywnej opinii Komisji BudŜetu i Finansów w zakresie omawianego 
projektu uchwały poinformował jej Przewodniczący – Ryszard Imioła. 

W następnej kolejności Przewodnicząca Rady przystąpiła do przedstawienia 
treści projektu uchwały. Do treści projektu uchwały uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XVI/113/2012 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 
za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym. 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst 
jednolity z 2009 roku Dz. U. nr 152 poz. 1223 ze zmianami) roczne sprawozdanie 
finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej jest 
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Powiat Rawski. Tak więc podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Rawskiego jest 
spełnieniem ustawowego obowiązku. 
Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej 
(Dz.U. Nr 112 poz. 654 ze zmianami) Powiat Rawski, jako organ tworzący              
dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej moŜe pokryć ujemny wynik finansowy Zakładu 
za rok. 2011. 
PoniewaŜ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
znajduje się w bardzo trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej i nie jest w stanie 
pokryć całej straty we własnym zakresie, dlatego teŜ proponuje się pokrycie straty     
w wysokości 500.000,00 zł. ze środków własnych Powiatu Rawskiego. 

O pozytywnej opinii Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie 
omawianego projektu uchwały poinformował Przewodniczący Komisji –  Witold 
Szymański. 
Do treści projektu uchwały przedstawionej przez Przewodniczącą Rady równieŜ  
uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XVI/114/2012 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, której projekt stanowi załącznik nr 3                 
do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 6 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia wskaźnika zadłuŜenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej . 
Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej: 

Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej Uchwałą Nr VI/ 53/2011       
z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie kierunku zmian organizacyjno-prawnych 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
zobowiązała Zarząd Powiatu Rawskiego do podjęcia działań przygotowujących 
Zakład do przekształcenia w spółkę prawa handlowego z ograniczoną 
odpowiedzialnością na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 kwietnia 2011 r.      
o działalności leczniczej. 
Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 
Nr 112 poz. 654, ze zmianami) przed sporządzeniem aktu przekształcenia podmiot 
tworzący, na podstawie sprawozdania finansowego SPZOZ za ostatni rok obrotowy 
tj. 2011 ustala wskaźnik zadłuŜenia Zakładu. Wskaźnik zadłuŜenia ustala się jako 
relację sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych, pomniejszonych   
o inwestycje krótkoterminowe SPZOZ do sumy jego przychodów (art .71 ustawy       
o działalności leczniczej). Według sprawozdania finansowego SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej za 2011 r kwota zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych 
wynosi 16.952.610,83 zł., inwestycje krótkoterminowe – kwota 446.802,35 zł., 
przychody stanowią kwotę 22.939.919,14 zł. Wyliczony wskaźnik wynosi 0,72. 
W przypadku gdy wskaźnik zadłuŜenia wynosi powyŜej 0,5, jak ma to miejsce          
w przypadku SPZOZ, w dniu poprzedzającym dzień przekształcenia podmiot 
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tworzący czyli Powiat Rawski przejmuje zobowiązania Zakładu o takiej wartości, 
aby wskaźnik zadłuŜenia ustalony na dzień przekształcenia, którym jest dzień 
wpisana spółki do rejestru przedsiębiorców, dla spółki powstałej z przekształcenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
wyniósł nie więcej niŜ 0,5 (art. 72 ust.1, pkt 1 powyŜszej ustawy). Przejęciu               
w pierwszej kolejności podlegają zobowiązania wymagalne najdawniej obejmujące 
kwotę główną wraz z odsetkami ( art.72 ust.2).  

Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał w tym punkcie jaka jest wartość 
księgowa SPZOZ-u. 

Pan Dyrektor Latek odpowiedział, Ŝe wartość środków trwałych Szpitala         
to około 6 milionów złotych, natomiast wartość księgowa, biorąc pod uwagę 
stosunek aktywów do pasywów, to minus 11 milionów złotych. 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały w sprawie ustalenia wskaźnika zadłuŜenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
Stanowisko Komisji przedstawił jej Przewodniczący – Pan Witold Szymański. 
Do treści projektu uchwały, przedstawionej przez Przewodniczącą Rady, uwag nie 
było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła, przy jednym głosie wstrzymującym się, uchwałę nr XVI/115/2012     
w sprawie ustalenia wskaźnika zadłuŜenia Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, której projekt stanowi załącznik nr 4     
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora w SPZOZ. 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Dyrektor Andrzej Latek: 
W związku z rozwiązaniem z dniem 31.05.2012 r. umowy o pracę z dotychczasowym 
Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej Panią Anną Idzikowską, na skutek złoŜonego przez nią 
wypowiedzenia umowy o pracę, zachodzi konieczność powołania nowej osoby na 
powyŜsze stanowisko. Zgodnie z art. 49, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 
2011r. (Dz.U. Nr 112 poz. 654 ze zmianami) na stanowisko dyrektora w podmiocie 
leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, a takim podmiotem jest SPZOZ, 
przeprowadza się konkurs. 
Konkurs przeprowadza, zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska 
kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą ( Dz.U. z 17 
lutego 2012r. poz.182), komisja konkursowa powołana przez podmiot tworzący        
tj. Radę Powiatu. W skład komisji konkursowej wchodzą od 3 do 6 przedstawicieli 
podmiotu tworzącego, w tym przynajmniej 1 lekarz oraz 1 przedstawiciel Rady 
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej ( § 10, pkt 1 cytowanego wyŜej Rozporządzenia). 
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W związku z powyŜszym do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, jako przedstawicieli organu tworzącego 
proponuje się 3 osoby tj. Mariana Krzyczkowskiego jako przewodniczącego komisji, 
Jarosława Kobierskiego i Witolda Szymańskiego, jako członków komisji oraz 
Małgorzatę Rudniak przedstawiciela Rady Społecznej przy SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej, jako członka komisji.  

O pozytywnej opinii Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie 
omawianego projektu uchwały poinformował Przewodniczący Komisji –  Witold 
Szymański. 

Do treści projektu uchwały przedstawionego przez Panią Przewodniczącą Rady 
Powiatu uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła, przy jednym głosie wstrzymującym się, uchwałę nr XVI/116/2012         
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu                 
na stanowisko dyrektora w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, której projekt stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 8 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Rawskiego do Powiatowej Rady 
Działalności PoŜytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu:   

Rada Powiatu Rawskiego w dniu 20 kwietnia 2012 r. podjęła uchwałę            
nr XV/106/2012 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji 
i trybu działania Powiatowej Rady Działalności PoŜytku Publicznego w Rawie 
Mazowieckiej. Uchwała została opublikowana Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego w dniu 22 maja 2012 r. pod poz. 1591. 
Zgodnie z § 2 ust. 4 Załącznika Nr 1 do cytowanej Uchwały, Rada Powiatu 
Rawskiego wyznacza w drodze uchwały dwóch swoich przedstawicieli do udziału    
w Powiatowej Radzie Działalności PoŜytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej. 
Niniejsza uchwała stanowi realizację wskazanego zobowiązania. 

Wobec braku zgłoszeń z sali, dotyczących dwóch przedstawicieli do 
Powiatowej Rady PoŜytku Publicznego, Pani Przewodnicząca zaproponowała 
kandydatury: Pana Marka Dobka – wiceprzewodniczącego Rady i Pani radnej 
Franciszki Wójcickiej; zaproponowani wyrazili zgodę a inne propozycje nie padły. 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Przewodniczącą. 
Pozytywną opinię Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Promocji przedstawił jej 

przewodniczący – Pan Bogdan Batorek.   
Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 

na sali, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/117/2012 w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli Rady Powiatu Rawskiego do Powiatowej Rady Działalności PoŜytku 
Publicznego, wyznaczając do Rady PoŜytku Publicznego zaproponowane dwie wyŜej 
osoby tj. Pana Marka Dobka i Panią Franciszkę Wójcicką, której projekt stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 9 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wykorzystanie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na niezbędną 
wymianę zuŜytego wyposaŜenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego doposaŜenie. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Halina Bartkowicz – BłaŜejewska 
– Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej:   
Zgodnie z art 19 ust 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 63, poz. 587) za zgodą powiatu nie więcej niŜ 3% środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych       
na pokrycie rocznych kosztów działalności warsztatu moŜna wykorzystać                
na niezbędną wymianę zuŜytego wyposaŜenia warsztatu lub jego dodatkowe 
wyposaŜenie. Prośba o wyraŜenie takiej zgody wpłynęła od Samorządowego 
Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej, jednostki prowadzącej Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej. 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały. 
Do treści projektu uchwały przedstawionej przez Przewodniczącą Rady równieŜ  
uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/118/2012 sprawie wyraŜenia zgody       
na wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób 
Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zuŜytego wyposaŜenia warsztatu terapii 
zajęciowej lub jego doposaŜenie, której projekt stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 10 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 czwartej kadencji na swojej  XV sesji w dniu 20 kwietnia 
2012 roku podjęła następujące uchwały: 

1. nr XV/104/2012 w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego (opublikowana                  
w Dz. Urz. Woj. Ł);  

2. nr XV/105/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2012-2024; 

3. nr XV/106/2012 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz 
organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności PoŜytku Publicznego   
w Rawie Mazowieckiej  (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Ł); 

4. nr XV/107/2012 w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości 
gruntowych wchodzących w skład Rogowskiej Kolei Dojazdowej, znajdujących się 
w uŜytkowaniu wieczystym Powiatu Rawskiego; 

5. nr XV/108/2012 w sprawie zawarcia porozumienia przez Powiat Rawski                 
z Gminą Rawa  Mazowiecka w przedmiocie załoŜenia i prowadzenia przez Powiat 
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Rawski Publicznego 3-letniego Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej                        
ul. Kościuszki 20; 

6. nr XV/109/2012 w sprawie załoŜenia Publicznego 3-letniego Gimnazjum               
w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20 (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Ł); 

7. nr XV/110/2012 w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową 
i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych 
otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2012 r; 

8. nr XV/111/2012 uchwały w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy 
Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2012; 

9. nr XV/112/2012 w sprawie zmiany uchwały nr III/27/2010 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania 
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy 
dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej.  

Wszystkie uchwały zostały wykonane przez przekazanie Wojewodzie Łódzkiemu lub 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej jako organom nadzoru. 

Do dnia dzisiejszego organy te nie stwierdziły ich niewaŜności. Wszystkie uchwały 

zostały wykonane przez przekazanie Wojewodzie Łódzkiemu lub Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej jako organom nadzoru. 

Do dnia dzisiejszego organy te nie stwierdziły ich niewaŜności.  

 Zarząd w okresie sprawozdawczym odbył cztery spotkania: 
30 kwietnia 2012 roku: 
     -  Podjął uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
wolnych pomieszczeń w Przychodni na ul. Niepodległości 8. 

     - Zapoznał się z informacją Dyrektora Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej o planowanej restrukturyzacji zatrudnienia oraz            
o bieŜącej sytuacji finansowej i realizacji kontraktu na 2012 rok.  

     - Rozpatrzył  wniosek MłodzieŜowego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Jedynka w sprawie  zakupu strojów sportowych.  

     - Zatwierdził wynik przetargu na wymianę pokrycia dachowego na Szpitalu Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej ( 479.099 zł).  

     -  Zatwierdził wynik przetargu na dostawę sprzętu teleinformatycznego dla 
Powiatu rawskiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu 
Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (102 875 zł ).  

     - Przyjął informację z otwarcia ofert przetargu na budowę gazowej instalacji 
wewnętrznej w budynku Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.  

    - Podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie.  
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    - Podjął uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu 
Rawskiego na 2012 rok.  

    -Wskazał Jarosława kobierskiego i Tadeusza Damasza przedstawicieli Zarządu       
na członków Powiatowej Rady PoŜytku Publicznego.  

 9 maja 2012 roku: 
- Zapoznał się z opinią Komisji Konkursowej w sprawie kandydata na stanowisko 
dyrektora ds. medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej. 
- Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie  sprawozdania 
finansowego za 2011 rok.  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej 
- Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ustalenia 
wskaźnika zadłuŜenia Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej        
w Rawie Mazowieckiej. 
- Omówił propozycję wyposaŜenia Spółki powstałej w wyniku przekształcenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej       
w majątek będący w posiadaniu Powiatu Rawskiego.  
- Rozpatrzył wnioski klubów sportowych : MLUKS „Rawa”, MLUKS „Dwójka”, 
LUKS „Boguszyce”, KS „Triatlon Rawa”. 
-   Podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
-  Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu 
Rawskiego na 2012 rok.  
- Wyraził opinię w sprawie przebiegu wodociągu na działce nr 9/1 (Dom Dziecka     

w Rawie Mazowieckiej). 
-  Przyjął porządek  XVI Sesje Rady Powiatu Rawskiego – 5.06.2012 r.  
18 maja 2012 roku: 
- Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia zgody                          
na wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zuŜytego wyposaŜenia Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej lub jego doposaŜenie.  
- Podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do celów wyboru 
najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania 
dotyczącego działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnej.  
-  Podjął uchwałę w sprawie ustanowienia słuŜebności przesyłu na rzecz PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren, Rejon Energetyczny śyrardów przez działkę 
nr 134 połoŜoną w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka . 
- Podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zmiany kategorii drogi powiatowej          
nr 1661W Zaborówek – Gośniewice ( powiat grójecki). 
- Podjął uchwałę w sprawie ustanowienia słuŜebności przesyłu na rzecz 
Windoprojekt Sp. z o. o. S.K.A 00-549 Warszawa, ul. Piękna 24/26A/1 przez działkę 
nr 48 połoŜonej w obrębie Annosław, gmina Regnów. 
- Wyraził zgodę na umieszczenie wodociągu na działce 3/21 w Rawie Mazowieckiej 
realizowanego w ramach projektu: ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej   
w aglomeracji Rawa Mazowiecka –Faza I” przez Rawskie Wodociągi i Kanalizację. 
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- Zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego na budowę wewnętrznej instalacji 
gazowej w Domu Dziecka ( 26.914 zł).  
- Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej    
w Rawie Mazowieckiej.  
- Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie składu Komisji konkursowej      
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej.  
- Zapoznał się z  pismem firmy Sanwil Holding S.A. zainteresowanej 
przekształceniem SP ZOZ. 
- Rozpatrzył wniosek Dyrektora  Samodzielnego Publicznego   Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej o wyraŜenie zgody na dzierŜawę terenów przy ul. Warszawskiej               
z przeznaczeniem na parking samochodowy.  
- Rozpatrzył wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cielądzu o przyjęcie 
honorowego patronatu i ufundowanie nagród dla uczestników I Powiatowego 
Dziecięcego Festiwalu Piosenki w Cielądzu.  
31 maja 2012 r. 
- Wyraził zgodę na  przystąpienie Powiatu Rawskiego do realizacji programu          
pt. "Aktywny Samorząd" 
- Zatwierdził wynik konkursu na wykonanie zadania publicznego dotyczącego 
podejmowania działań mających na  celu prowadzenie rehabilitacji dzieci                    
i młodzieŜy niepełnosprawnych, realizowanego w formie wsparcia 
-  Podjął uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego PCPR. 
-  Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej 
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej.   

- Zatwierdził  harmonogram dyŜurów aptek na czerwiec i lipiec 2012 r.  

-  Rozpatrzył  wniosek dyr. ZSP w Białej Rawskiej o sfinansowanie uczestnictwa 
uczniów szkoły w Finale Krajowym Licealiady    (tenis stołowy)  w Piątnicy. 

- Rozpatrzył wniosek o wyraŜenie zgody na przebieg sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej na działce 48/1 i48/2 przy ul. Łowickiej 5 w Rawie Mazowieckiej 

- Podjął uchwały w sprawie zmiany w budŜecie powiatu . 

Pan radny Bogdan Batorek zapytał o wydzierŜawienie budynku przy ulicy 
Niepodległości 8 - pod jaką działalność zostanie on wydzierŜawiony. Pan Starosta 
Józef Matysiak wyjaśnił, ze chodzi o część pomieszczeń starej przychodni; a ponadto 
do zagospodarowania jest 300 metrów kwadratowych i nie wykluczone,                    
Ŝe ulokowana tam zostanie jedna z placówek powiatowych tj. Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Pan Batorek zapytał równieŜ o dofinansowanie klubów uczniowskich - czy 
dofinansowanie otrzymają teŜ kluby z Boguszyc i Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie 
Mazowieckiej. 
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Pan Starosta odpowiedział, Ŝe nie jest to dofinansowanie wprost, tylko jest to 
forma nagród. 

Innych pytań do przedstawionej informacji, przez Starostę Matysiaka, nie było. 
 
Ad. 11 W kolejnym punkcie obejmującym interpelacje radnych głosów nie było. 
 
Ad. 12 W punkcie zapytania i wolne wnioski - brak było zapytań i wniosków. 

 
Ad. 13 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria CharąŜka                            
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1520 dokonała zamknięcia 
obrad  XVI  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
         


