
P R O T O K Ó Ł NR 96/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 4 października 2016 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 Charążka – Przewodnicząca 

Rady Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu,  Marzena Pakuła – 

Skarbnik Powiatu, Małgorzata Killman - Dyrektor Wydziału Infrastruktury, 

Leszek Przybył – Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Stefan Goryczka – 

Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 

Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Jerzy Szebla – 

Dyrektor AMG Centrum Medyczne, Maciej Juszczyk - Dyrektor AMG Centrum 

Medyczne, Anna Solecka – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.   

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Sprawozdanie z działalności AMG Centrum Medyczne Sp.  z o.o. Oddział w 

Rawie Mazowieckiej za rok 2015.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy umorzenia należności pieniężnych 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej przypadających od dłużnika Elżbiety Śniady.  

5. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia opłat za 

usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg. 

6. Zatwierdzenie wyników postępowania na „Remont chodnika w ciągu drogi 

powiatowej 4100e ul. Tomaszowska w Rawie Mazowieckiej”. 

 7. Zatwierdzenie postępowania w sprawie wyłonienia rzeczoznawcy 

majątkowego do oszacowania odszkodowania za pas wywłaszczony pod 

drogę gminną.  

8. Zatwierdzenie wyników drugiego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości 

przy ul. Łowickiej w Rawie Mazowieckiej.  

9. Informacja w sprawie przyznania pomocy przez Samorząd Województwa 

Łódzkiego na zadanie „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”. 

10. Przedstawienie audytu infrastruktury informatycznej w Starostwie 

Powiatowym.  

11. Program wizyty delegacji ukraińskiej.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok.  

14.  Sprawy różne.                                                                                                               

15. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 



Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał 

Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski., 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 również 

uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 3 Sprawozdanie z działalności AMG Centrum Medyczne Sp.  z o.o. Oddział 

w Rawie Mazowieckiej za rok 2015.  

Sprawozdanie z działalności AMG Centrum Medyczne Sp.  z o.o. Oddział w 

Rawie Mazowieckiej za rok 2015 przedstawił i omówił Pan Maciej Juszczyk - 

Dyrektor AMG Centrum Medyczne. Informacja stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu i będzie przedstawiana na najbliższej Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

Ponadto Pan Dyrektor  przedstawił informacje o bieżącym funkcjonowaniu 

Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, poinformował iż są problemy z 

obsadą lekarską na oddziale wewnętrznym oraz lekarzami internistami. Na 

przełomie miesięcy VII-IX br. spadła liczba hospitalizacji. Tendencje są takie 

aby personel medyczny był dostosowany do liczby łóżek pacjentów. Na chwile 

obecną w szpitalu przebywa ok. 50- 60 pacjentów i do tego poziomu będzie 

dostosowywana liczba łóżek. Zapewniona jest właściwa obsada dobowa lekarzy 

i pielęgniarek na wszystkich oddziałach. Na izbie przyjęć na etacie jest 

zatrudniony „Ratownik medyczny” i izba przyjęć funkcjonuje dobrze. Zarząd 

AMG Centrum Medyczne Sp.z o o. przygotowuje się do złożenia oferty w 

zakresie świadczenia nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Ponadto w 

szpitalu trwa nadal remont związany z termomodernizacją szpitala i prace 

porządkowe na zewnątrz. Powodują one co prawda określone trudności w 

funkcjonowaniu oddziałów szpitala, ale w efekcie przyniosą znaczną poprawę 

warunków lokalowych i estetyki budynku. Pan Jarosław Kobierski, członek 

Zarządu, zapytał o bardzo długie terminy oczekiwania na wykonanie  badań 

diagnostycznych w szpitalu na rzecz jego pacjentów czym one są 

spowodowane?. Odpowiedzi udzielił Dyrektor ds. lecznictwa , lek. med. Jerzy 

Szebla, który poinformował , iż wynika to z kontraktu z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. Natomiast odpłatnie badania diagnostyczne wykonywane 

są na bieżąco. 

Podsumowując Dyrektor zapewnił o sprawnym działaniu szpitala.    

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym materiałem.  

 

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie odmowy umorzenia należności pieniężnych 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej przypadających od dłużnika Elżbiety Śniady.  

Projekt Uchwały wraz z  uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawiła i 

omówiła Pani Anna Solecka – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Po zapoznaniu się z przedstawioną 

informacją, Zarząd Powiatu stwierdził , iż nie zostały spełnione przesłanki 

umarzania należności cywilnoprawnych w całości określone w uchwale nr 



XLV/233/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 28 września 2010 roku w 

sprawie szczegółowych zasad i tryby umarzania, odraczania lub rozkładania na 

raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, 

przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania 

organu lub osoby do tego uprawnionej. W związku z powyższym Zarząd 

Powiatu podjął w tej kwestii stosowną Uchwałę nr 222/2016, która stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu.  

Ponadto w tym punkcie Pani Dyrektor Anna Solecka poinformowała ,iż w dniu 

8 października br. w godzinach od 800-1200 w Przychodni Rejonowo – 

Specjalistycznej przy ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej odbędzie się 

„Biała Sobota”, gdzie będzie można skorzystać z konsultacji lekarzy 

specjalistów i wykonać bezpłatnie badania.  

 

Ad. 5 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia opłat za 

usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg. 

Pan Leszek Przybył – Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury omówił projekt 

Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i 

przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130ust. 1lub 2 

ustawy – Prawo o ruch drogowym, na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów 

odstąpienia od usunięcia.  

Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały Rady Powiatu 

Rawskiego. 

 

Ad. 6  Zatwierdzenie wyników postępowania na „Remont chodnika w ciągu 

drogi powiatowej 4100e ul. Tomaszowska w Rawie Mazowieckiej”. 

Zabierając głos w tym punkcie Pani Małgorzata Killman - Dyrektor Wydziału 

Infrastruktury, przedstawiła informację z  przeprowadzonego postępowania na 

„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 4100e ul. Tomaszowska w Rawie 

Mazowieckiej” . Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym zostało wysłane do 5 

wykonawców . Do dnia 30.09.2016r.godz. 1100, tj. terminu składania ofert 

cenowych, wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejsza ofertę złożyło Przedsiębiorstwo 

Budowy i Utrzymania  Dróg MIRDRÓG Mirosław Kozera 96-200 Rawa  

Mazowiecka, ul. Tomaszowska 62 w cenie ofertowej 99.854,84 zł brutto za 

wykonanie usługi. 

Zarząd Powiatu zatwierdził  wynik powyższego postępowania.  

 

Ad. 7 Zatwierdzenie postępowania w sprawie wyłonienia rzeczoznawcy 

majątkowego do oszacowania odszkodowania za pas wywłaszczony pod drogę 

gminną. 

Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami poinformował, iż w wyniku przeprowadzonego 

postępowania w sprawie wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego do 

oszacowania odszkodowania za pas wywłaszczony (oznaczony w ewidencji 

gruntów numerem 176/1 o powierzchni 0,0334 ha, położony w obrębie nr 25 



Sławków w gminie Regnów) pod drogę gminną, zapytanie zostało wysłane do 5 

oferentów. Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Tadeusz 

Kryjan zamieszkały Chrusty 66A , gmina Rawa Mazowiecka w cenie ofertowej  

500 zł. brutto za wykonie usługi i terminem wykonania 1 miesiąca od 

podpisania umowy.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania. 

 

Ad. 8 Zatwierdzenie wyników drugiego przetargu ustnego na zbycie 

nieruchomości przy ul. Łowickiej w Rawie Mazowieckiej.  

Informacja o wyniku przetargu przedstawił Pan Stefan Goryczka – Dyrektor 

Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, który 

poinformował ,iż w dniu 30.09.2016 roku o godzinie 11:00, w budynku 

Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, przeprowadzono drugi ustny 

nieograniczony przetarg.  Przedmiotem przetargu było prawo własności 

nieruchomości Powiatu Rawskiego, położonej w obrębie nr 4 miasta Rawa 

Mazowiecka, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 48/1 i 48/2 o 

powierzchni ogółem 834m2. Do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym 

dopuszczono 1 osobę, która wniosła wadium. Cena wywoławcza nieruchomości 

wynosiła 151.000 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż  

uczestnik nie stawił się na przetarg. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki przetargu i podejmie decyzje co do dalszej 

sprzedaży nieruchomości na jednym z kolejnych posiedzeń zarządu.  

 

Ad. 9 Informacja w sprawie przyznania pomocy przez Samorząd Województwa 

Łódzkiego na zadanie „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”. 

Zabierając głos w tym punkcie Dyrektor Goryczka poinformował ,iż Powiat 

Rawski otrzymał pomoc finansową w wysokości 5 109 003,24 zł. z Samorządu 

Województwa Łódzkiego na zadnie pn.” „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  

 

Ad. 10 Przedstawienie audytu infrastruktury informatycznej w Starostwie 

Powiatowym.  

Zarząd Powiatu zobowiązał Pana Sekretarza Sławomira Stefaniaka do 

przedstawienia szczegółowej analizy audytu infrastruktury informatycznej i 

przedstawieni jej na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.  

 

Ad. 11 Program wizyty delegacji ukraińskiej.  

W  tym punkcie nastąpiło rozdanie programu wizyty delegacji ukraińskiej, który 

to stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 220/2016 w sprawie zmian w budżecie 

powiatu , która stanowi załącznik nr 4 do protokołu 

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2016 rok.  



Realizując przyjęty porządek obrad Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2016 rok. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę  w powyższej sprawie. Uchwała 

Nr 221/2016  stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 14 Sprawy różne 

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 11.10.2016 

rok godzina 1400.  

 

Ad. 15 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta  

Rawski – Marian Krzyczkowski dokonał o godzinie 1630 zamknięcia 

posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 

 

W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  

 

Sporządził: Kinga Kacprzak 
 

 

Zarząd Powiatu: 

 

Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 

 

Marian Krzyczkowski Wicestarosta  ............................................. 

 

Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 

 

Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 

 

Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


