
 

P R O T O K Ó Ł NR 116/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 14 lutego 2017 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, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, 

Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami, Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska , Architektury i 

Budownictwa, Halina Bartkowicz – Błażejewska – Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie, Ryszard Muc – Dyrektor AMG Centrum Medyczne.  

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 Rawskiego w sprawie określenia zadań 

związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 

oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z PFRON, 

przeznaczonych na realizacje tych zdań w 2017 r. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

wykorzystanie środków PFRON na niezbędną wymianę zużytego 

wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego doposażenie. 

5. Zawiadomienie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Mazowieckiego. 

6. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Cielądz, fragmenty wsi: Komorów, Łaszczyn i Niemgłowy. 

7. Wniosek AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. o udzielenie zgody na wycięcie 

drzew krzewów na terenie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

8. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017 w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. 

9. Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie 

Popłońskiej. 

10. Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Arkadiuszowi 

Woszczykowi.  

11. Omówienie spraw związanych z bieżącą działalnością szpitala Św. Ducha w 

Rawie Mazowieckiej ( pismo NFZ w związku z prowadzoną kontrolą). 

12. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 

podziału nieruchomości poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Konstytucji 3 

Maja, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym 



RAWA MODE Sp. z o.o. [ dz. nr 448/15 obr. 4] oraz działki  stanowiącej 

własność Powiatu Rawskiego [dz. nr 448/9 obr.4], w  związku z 

koniecznością uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę 

powiatową.  

13. Informacja o konieczności podjęcia działań dotyczących zlecenia wykonania 

operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości Skarbu Państwa, 

położonej w Rawie Mazowieckiej, oznaczonej nr działki 547/2 w obr. nr 7,  

w związku z wnioskiem o sprzedaż  w/w nieruchomości. 

14. Przyjęcie wykazu nieruchomości do zabezpieczenia hipotetycznego 

pożyczki SPZOZ. 

15. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu. 

16. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian WPF. 

17. Tematy na Sesje Rady Powiatu 23.02.2017 r. 

18.  Sprawy różne.                                                                                                             

19. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 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 również 

uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 3 Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie określenia zadań 

związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz 

wysokości środków finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na 

realizacje tych zdań w 2017 r. 

Zarząd Powiatu przyjął projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego 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 realizacje tych zadań w 2017 roku.  

 

Ad. 4 Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

wykorzystanie środków PFRON na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia 

warsztatu terapii zajęciowej lub jego doposażenie. 

Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na wykorzystanie środków PFRON na niezbędną wymianę 

zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego doposażenie. 

 

Ad. 5 Zawiadomienie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przystąpieniu 

do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Mazowieckiego. 



Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem Marszałka Województwa 

Mazowieckiego. 

Ponadto w tym punkcie Pan Piotr Irla poinformował na jakim etapie są zmiany 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka o które 

wnioskował Zarząd Powiatu Rawskiego.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i polecił ponownie 

wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w kwestii 

wprowadzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka które dotychczas nie zostały wprowadzone.   

 

Ad. 6 Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Cielądz, fragmenty wsi: Komorów, Łaszczyn i 

Niemgłowy. 

Wójt Gminy Cielądz zwrócił się z prośbą o uzgodnienie planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Cielądz. Uzgodnienie dotyczy 

fragmentów wsi: Komorów, Łaszczyn i Niemgłowy. 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił przedstawiony plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Cielądz. 

 

Ad. 7 Wniosek AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. o udzielenie zgody na 

wycięcie drzew krzewów na terenie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

Zarząd Powiatu powróci do rozpatrzenia wniosku po jego uszczegółowieniu.  

 

Ad. 8 Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017 w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 286/2017, która stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu.  

 

Ad. 9  Uchwała Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie 

Popłońskiej. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Jolancie Popłońskiej – 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w zakresie 

realizacji Projektu Animator – Moje Boisko Orlik 2012. Uchwałą Nr 287/2017 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Ad. 10 Uchwała Zarządu w sprawie pełnomocnictwa Panu Arkadiuszowi 

Woszczykowi.  

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Panu Arkadiuszowi Woszczykowi  – 

Dyrektorowi Zespołu Szkół ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej  w 

zakresie realizacji Projektu Animator – Moje Boisko Orlik 2012. Uchwałą Nr 

288/2017 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Ad. 11 Omówienie spraw związanych z bieżącą działalnością szpitala Św. 

Ducha w Rawie Mazowieckiej ( pismo NFZ w związku z prowadzoną kontrolą). 



Realizując przyjęty porządek obrad Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 

Polityki Społecznej przedstawił pismo Narodowego Funduszu Zdrowia w 

związku z kontrolą w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. Pismo 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

W związku z powyższym poproszono o zabranie głosu przez Pana Ryszarda 

Muc Dyrektora AMG Centrum Medyczne. Dyrektor poinformował, iż 

nieprawidłowości o których mowa w piśmie nr WKO-II.7320.13.2017 zostały 

usunięte. Odpowiedzi na pisma stanowią załącznik nr 6 do protokołu.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym materiałem. Ponadto 

zdecydował o wystąpieniu z pismem do Dyrektora ŁWONFZ w Łodzi o 

udzielenie informacji czy AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. usunęła 

nieprawidłowości we wskazanym terminie. Wystąpiono również do Prezesa 

Zarządu AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. w kwestii wyjaśnień do 

wyemitowanego przez telewizję TVN programu „Kawa na ławę” w którym 

uczestniczył poseł na Sejm RP Paweł Kukiz  okoliczności prowadzenia akcji 

ratowniczej przez zadysponowany do wypadku w dniu 19 stycznia 2017 roku 

zespół Ratownictwa Medycznego z stacjonującego  w Białej Rawskiej. Pismo 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Ad. 12 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 

podziału nieruchomości poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Konstytucji 3 

Maja, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym 

RAWA MODE Sp. z o.o. ( dz. nr 448/15 obr. 4) oraz działki  stanowiącej 

własność Powiatu Rawskiego (dz. nr 448/9 obr.4), w  związku z koniecznością 

uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę powiatową.  

Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

poinformował, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w  sprawie 

zlecenia wykonania podziału nieruchomości poł. w Rawie Mazowieckiej przy 

ul. Konstytucji 3 Maja, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu 

wieczystym RAWA MODE Sp. z o.o. ( dz. nr 448/15 obr. 4) oraz działki  

stanowiącej własność Powiatu Rawskiego (dz. nr 448/9 obr.4), w  związku z 

koniecznością uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę 

powiatową. Ofertę złożył  Pan Krzysztof Dudek prowadzący firmę 

GEOPOMIAR s.c usługi geodezyjne z siedzibą w Rawie Mazowieckiej  w cenie 

ofertowej  3075 zł. brutto za  wykonanie usługi.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki postępowania. 

 

Ad. 13 Informacja o konieczności podjęcia działań dotyczących zlecenia 

wykonania operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości Skarbu 

Państwa, położonej w Rawie Mazowieckiej, oznaczonej nr działki 547/2 w obr. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie wykonanie operatu szacunkowego  

ustalającego wartość nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Rawie 

Mazowieckiej, oznaczonej nr działki 547/2 położonej w obręb nr 7 w rejonie ul. 

Tulipanowej w Rawie Mazowieckiej,  w związku z wnioskiem o sprzedaż  w/w 

nieruchomości. 

 



Ad. 14 Przyjęcie wykazu nieruchomości do zabezpieczenia hipotetycznego 

pożyczki SPZOZ.                                                                                                           

Zarząd Powiatu przyjął wykaz nieruchomości do zabezpieczenia hipotetycznego 

pożyczki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.                    

Ad. 15 Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu. 

Pani Skarbnik Marzena Pakuła omówił projekt Uchwały Rady Powiatu 

Rawskiego w sprawie zmian budżetu powiatu. 

Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  

 

Ad. 16 Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian WPF. 

Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

 

Ad. 17 Tematy na Sesje Rady Powiatu 23.02.2017 r. 

W tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił 

propozycje porządku XXIV Sesji Rady Powiatu Rawskiego, która odbędzie się 

w dniu 23 lutego 2017 roku o godzinie 1400: 

- podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2017,  

- podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej 

powiatu Rawskiego na lata 2017-2026 , 

- podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją  

zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków  

finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizacje tych zdań  

w 2017 r. , 

- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków 

PFRON na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii 

zajęciowej lub jego doposażenie, 

- podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół  

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia  

sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,  

- przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach  

prowadzonych przez Powiat Rawski za rok 2016.  

Zarząd Powiatu przyjął propozycje przedstawionego powyżej porządku XXIV 

Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

Ad. 18 Sprawy różne. 

Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował, iż 

wpłynęło pismo od osoby zainteresowanej przystąpieniem do rokowań kupna 

nieruchomości oznaczonej nr w ewidencji gruntów 549/4. W związku z tym 

należy wystąpić z wnioskiem do Miasta Rawa Mazowiecka o dokonanie zmian 

w planie zagospodarowania przestrzennego. Również  w sprawach różnych 

ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 21.02.2017 rok godzina 1400.  

 

 



 

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 1730 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  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


