
  

P R O T O K Ó Ł NR 136/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 3 lipca 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, 

Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Przedstawienie wyników konkursów na stanowisko dyrektora. 

4. Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego NFZ Oddział w Łodzi – kontrola 

prowadzona w AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. Szpital św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej.   

5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie powołania powiatowego zespołu 

koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2017-2022.  

6. Przedstawienie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 

Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej o wykonanie prac związanych z 

odprowadzeniem wód opadowych z terenu szkoły.  

7. Informacja o ogłoszonej liści sieci szpitali.  

8. Zawiadomienie Burmistrza Rawy Mazowieckiej o przystąpieniu do zmiany 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obszar 

położony w rejonie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.  

9. Zawiadomienie Burmistrza Rawy Mazowieckiej o przystąpieniu do zmiany 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obszar 

położony w rejonie ul. Armii Krajowej i Parkowej.  

10. Zawiadomienie Burmistrza Rawy Mazowieckiej o przystąpieniu do zmiany 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obszar 

położony w rejonie ul. 1-go Maja.  

11.Informacja o unieważnieniu postępowania pn. „Modernizacja ewidencji 

gruntów i budynków dla 5 obrębów gminy Biała Rawska_1013025 powiat 

rawski_1013, województwo łódzkie_10: Błażejewice_0006, Narty_0028, 

Niemirowice_0029, Podlesie_0034, Zakrzew_0053”. 

12. Informacja o zerwanej części dachu na budynku przy ul. Reymonta 11 w 

Rawie Mazowieckiej.  



13. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na 

sfinansowanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych 

przy zabytku położonym w Powiecie Rawskim, wpisanym do rejestru zabytków.  

14.  Sprawy różne.                                                                                                             

15. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1330 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 Przedstawienie wyników konkursów na stanowisko dyrektora. 

Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej poinformował ,iż 

po przeprowadzeniu  dniach 28 i 30 czerwca br. konkursów na kandydatów 

szkół prowadzonych przez Powiat Rawski komisja konkursowa wyłoniła 

poniżej przedstawionych kandydatów na stanowiska dyrektorów tj. : 

1). Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej Panią Jolantę 

Popłońską; 

2).  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej Pana Andrzeja 

Romańczuka; 

3). Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 

Mazowieckiej Pana Radosława Kaźmierczaka; 

4). Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej Pana Arkadiusza 

Woszczyka. 

Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki konkursu, podejmując w tej kwestii stosową 

uchwałę. Uchwała nr 330/2017 stanowi złącznik nr 2 do protokołu.  

 

 

Ad. 4 Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego NFZ Oddział w Łodzi – 

kontrola prowadzona w AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. Szpital św. Ducha 

w Rawie Mazowieckiej.   

Realizując przyjęty porządek obrad Dyrektor Latek zapoznał członków zarządu 

z materiałem dotyczącym wystąpienia pokontrolnego Narodowego Funduszu 

Zdrowia Oddział w Łodzi. Kontrola była przeprowadzona w szpitalu Św. Ducha 

w Rawie Mazowieckiej w dniach od 19.01.2017 roku do dnia 21.03.2017 roku.  

Przedmiotowa kontrola miała na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji 

umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Łódzkim 

Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 i 2017 rok 



w rodzaju leczenie szpitalne. Wystąpienie pokontrolne stanowi złącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu.  

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z przedstawioną informacją podjął decyzje o  

wystąpieniu z pismem do Prezesa AMG Centrum Medyczne Sp. z o o. o 

udzielenie informacji o podjętych działaniach w celu wyeliminowania 

stwierdzonych nieprawidłowości tj.: 

1) zabezpieczenia oddziałów szpitalnych i innych komórek organizacyjnych 

świadczących usługi medyczne we leki ( w tym wchodzących w skład 

zestawów p/wstrząsowych) i inne środki medyczne niezbędne w 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych; 

2) zapewnienia właściwej organizacji i koordynacji pracy w oddziale: 

chorób wewnętrznych, pediatrii i gruźlicy i chorób płuc ( brak 

pielęgniarek pełniących funkcje oddziałowych); 

3) zapewnienia odpowiedniej ilości etatów pielęgniarskich w oddziale : 

chorób wewnętrznych, położniczo – ginekologiczno – noworodkowym, 

pediatrycznym oraz w izbie przyjęć niezbędnych do prawidłowego 

wykonywania procedur medycznych oraz do prawidłowej i bezpiecznej 

organizacji pracy; 

4) zapewnienia całodobowego dostępu do badań tomografii komputerowej 

usg; 

5) zapewnienia w pracowni diagnostyki obrazowej ( tomografia 

komputerowa, usg) obsady lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii i 

diagnostyki obrazowej w trakcie wykonywania ekspozycji w godzinach 

nocnych oraz w dni wolne od pracy.  

Ponadto Zarząd Powiatu zdecydował o wystąpieniu z pismem do  Prezesa AMG 

Centrum Medyczne Sp. z o o. o znaczne przyśpieszenie, trwających zbyt długo 

prac dostosowawczych prowadzonych w oddziale chorób wewnętrznych. Oraz o 

udzieleniu informacji o ostatecznym terminie zakończenia tych prac, oraz o 

terminie rozpoczęcia, zakresie i planowanym terminie zakończenia prac 

dostosowawczych na pozostałych oddziałach szpitala.                                                 

 

 

Ad. 5 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie powołania powiatowego 

zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2017-2022.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania powiatowego zespołu 

koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2017-2022. Uchwała Nr 331/2017 stanowi złącznik nr 4 do 

protokołu.  

 

 



Ad. 6 Przedstawienie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej o wykonanie prac związanych z 

odprowadzeniem wód opadowych z terenu szkoły.  

Zabierając głos w tym punkcie Dyrektor Latek przedstawił wniosek Dyrektora 

ZSP w Rawie Mazowieckiej dotyczący  wykonanie prac związanych z 

odprowadzeniem wód opadowych z terenu szkoły. Koszt wykonania prac to 

kwota ok. 11.700 zł.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym wnioskiem i powróci do 

rozpatrzenia na jednym z kolejnych posiedzeń zarządu.   

 

 

Ad. 7 Informacja o ogłoszonej liście sieci szpitali.  

Zabierając głos w tym punkcie Pan Starosta Matysiak poinformował ,iż   Szpital 

Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ul. Warszawska 14 znalazł się na liści sieci 

szpitali finansowanych z budżetu państwa przez okres 4 lat.  

 

Ad. 8 Zawiadomienie Burmistrza Rawy Mazowieckiej o przystąpieniu do 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, 

obszar położony w rejonie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.  

Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury  i Budownictwa 

poinformował o zawiadomieniu  Burmistrza Rawy Mazowieckiej o 

przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka, obszar położony w rejonie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym zawiadomieniem. 

 

 

Ad. 9 Zawiadomienie Burmistrza Rawy Mazowieckiej o przystąpieniu do 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, 

obszar położony w rejonie ul. Armii Krajowej i Parkowej.  

W tym punkcie Dyrektor Irla poinformował o zawiadomieniu  Burmistrza Rawy 

Mazowieckiej o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obszar położony w rejonie ul. Armii 

Krajowej i Parkowej.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym zawiadomieniem. 

 

Ad. 10 Zawiadomienie Burmistrza Rawy Mazowieckiej o przystąpieniu do 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, 

obszar położony w rejonie ul. 1-go Maja.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przesłanym zawiadomieniem. 

 

Ad. 11 Informacja o unieważnieniu postępowania pn. „Modernizacja ewidencji 

gruntów i budynków dla 5 obrębów gminy Biała Rawska_1013025 powiat 



rawski_1013, województwo łódzkie_10: Błażejewice_0006, Narty_0028, 

Niemirowice_0029, Podlesie_0034, Zakrzew_0053”. 

Zarząd Powiatu na mocy art. 93 ust. 1 pkt  1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t. j.) unieważnił postępowanie , gdyż  

w określonym terminie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i 

podjął decyzje o  ponownym ogłoszeniu przetargu 

 

Ad. 12 Informacja o zerwanej części dachu na budynku przy ul. Reymonta 11 w 

Rawie Mazowieckiej.  

Zabierając głos w tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu 

poinformował o zerwanej części dachu na budynku przy ul. Reymonta 11 w 

Rawie Mazowieckiej. Koszt położenia blachodachówki to kwota 1000 zł.  

Zarząd Powiatu przeznaczył środki finansowe w wysokości 1000 zł. na 

wykonanie naprawy dachu. 

 

Ad. 13 Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na 

sfinansowanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych 

przy zabytku położonym w Powiecie Rawskim, wpisanym do rejestru zabytków.  

Zarząd Powiatu przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w powyższej 

kwestii.  

 

Ad. 14 Sprawy różne. 

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 11.07.2017 

rok godzina 1400.  

 

Ad. 15 Zamknięcie posiedzenia.  

Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad i braku 

dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  Rawski – 

Józef Matysiak dokonał o godzinie 1530 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          ............................................ 

 

 

 


