
P R O T O K Ó Ł NR 94/2012 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 2 października 2012 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Maria CharąŜka – Przewodnicząca 
Rady, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Urszula Przerwa – Kierownik Oddziału Zdrowi i Spraw 
Obywatelskich, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

       3. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego 
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2012 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  

     4. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia zgody na 
przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej w spółkę z .o.o.   

     5. Zatwierdzenie harmonogramu dyŜurów aptek na październik i listopad 
2012 roku.  

     6. Wniosek o ufundowanie nagród dla klubu sportowego SL-UKS Lubania. 
     7. Informacja w sprawie rezygnacji RAWIK z planowanego połoŜenia sieci 

kanalizacyjnej na działce nr 9/1 przy ul. Łowickiej w Rawie 
Mazowieckiej.  

      8. Ustalenie wartości działki nr 3/43 przy ul. Opoczyńskiej w Rawie 
Mazowieckiej przeznaczonej do sprzedaŜy.  

      9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stałych składów 
komisji przetargowych dla prowadzenia postępowań, w których 
Zamawiającym jest Powiat Rawski.  

      9.  Przyjęcie porządku XX Sesji Rady Powiatu .      
      10. Sprawy róŜne. 
      11. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
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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 Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego 
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2012 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
Pani Urszula Przerwa – Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich 
przedstawiła  i omówiła projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu 
uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 
2012 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. Dokonuje się wyboru firmy Eko – Bilans Sp. z. o.o. Biuro 
Biegłych Rewidentów z siedzibą w Łodzi  w cenie ofertowej brutto 8610 zł.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały. 
 
Ad. 4 Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia zgody na 
przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej w spółkę z .o.o.   
W tym punkcie Pani Kierownik Przerwa przedstawiła projekt uchwały Rady 
Powiatu w sprawie wyraŜenia zgody na przekształcenie Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w Spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością.   
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały. Kwestie przekształcenia 
były przedmiotem wielokrotnych wcześniejszych obrad Zarządu, Komisji i Rady 
Powiatu.  
 
Ad. 5 Zatwierdzenie harmonogramu dyŜurów aptek na październik i listopad 
2012 roku.  
Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram dyŜurów pracy aptek na miesiące 
październik i listopad 2012 roku. Harmonogram stanowi załącznik nr 2 i 3 do 
protokołu.   
W tym punkcie Pani Kierownik Przerwa poinformowała, iŜ została sporządzony 
operat szacunkowy dla majątku ruchomego będącego własnością Powiatu 
Rawskiego przekazanego w uŜytkowanie Samodzielnemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, oraz własnością 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
 
Ad. 6 Wniosek o ufundowanie nagród dla klubu sportowego SL-UKS Lubania. 
Zarząd Powiatu postanowił ufundować nagrody w formie zakupu sprzętu 
sportowego, strojów sportowych dla klubu sportowego SL-UKS Lubania za 
udział w powiatowych imprezach sportowych w wysokości 1500 zł. 
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Ad. 7 Informacja w sprawie rezygnacji RAWIK z planowanego połoŜenia sieci 
kanalizacyjnej na działce nr 9/1 przy ul. Łowickiej w Rawie Mazowieckiej.  
Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej 
poinformowały, iŜ rezygnują z połoŜenia sieci kanalizacyjnej na działce nr 9/1 
przy ul. Łowickiej. W związku z powyŜszym  naleŜy zmienić protokół uzgodnień 
i zmniejszyć koszty słuŜebności przesyłu o kwotę 16605 zł.   
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
 
Ad. 8 Ustalenie wartości działki nr 3/43 przy ul. Opoczyńskiej w Rawie 
Mazowieckiej przeznaczonej do sprzedaŜy.  
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił informację dotyczącą oszacowania przez biegłego  
wartości działki nr 3/43 przy ul. Opoczyńskiej w Rawie Mazowieckiej 
przeznaczonej do sprzedaŜy. Wartość powyŜszej przedstawionej nieruchomości 
3000 m 2 została oszacowana na kwotę 410 tyś zł. netto tj. 136,61 zł/m2 netto.  
Zarząd Powiatu zatwierdził operat szacunkowy przedłoŜony przez biegłego i 
upowaŜnił Wydział Geodezji do wszczęcia procedury przetargowej.  
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stałych składów 
komisji przetargowych dla prowadzenia postępowań, w których Zamawiającym 
jest Powiat Rawski. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyŜszej kwestii. Uchwała Nr 196/2012 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 10 Przyjęcie porządku XX Sesji Rady Powiatu. 
Pan Sławomir Stefaniak -Sekretarz Powiatu przedstawił porządek posiedzenia XX 
Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się dnia 11 października br.: 
 - podjęcie uchwały w sprawie  Regulaminu wynagradzania nauczycieli, 
- podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz obniŜania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,  
- podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przekształcenie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w Spółkę z o.o.,  
- podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego 
sprawozdania finansowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej,  
- podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości drogowych, 
-podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego,  
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu,  
- podjęcie uchwały w prawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Cielądz. 
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Zarząd Powiatu przyjął  powyŜszy porządek posiedzenia XX Sesji Rady Powiatu. 
  
Ad. 11 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych zabierając głos Radny Jarosław Kobierski stwierdził, iŜ 
naleŜy się zwrócić  do Izby Skarbowej w kwestii interpretacji zapłacenia podatku 
VAT od aportu majątku przekazanego na rzecz spółki medycznej.  
RównieŜ w  sprawach róŜnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 
8.10.12 r.  na godz. 1300. 
 
Ad. 12 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 /-/ ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 


