
P R O T O K Ó Ł NR 137/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 11 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, 

Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami, Leszek Przybył – Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, 

Bożena Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 

Mazowieckiej, Małgorzata Leszczyńska – Menager Szpitala w Rawie 

Mazowieckiej, Renata Mikołajczyk – Specjalista ds. Rozwoju AMG Centrum 

Medyczne Sp. z o.o. , Agata Malik -  Dyrektor Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Udzielenie pełnomocnictwa dla  Dyrektora  PUP do reprezentowania Powiatu 

przeciwko firmie VENPOL Piotra Zółkowskiego. 

4. Zatwierdzenie wyniku postępowania przetargowego na wymianę pieców w 

kotłowniach.  

5. Informacja AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. o aktualnej sytuacji w 

zakresie realizacji przez Spółkę świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 

ratownictwo medyczne.  

6. Przedstawienie przez dyrektora Poradni Psychologicznej Pedagogicznej 

informacji w sprawie utworzenia Sali Doświadczania Świata z pozyskanych 

przez Poradnię środków finansowych. 

7. Informacja o wynikach postępowania  w sprawie zlecenia wykonania operatu 

szacunkowego określającego wartości nieruchomości  objętych decyzją Starosty 

Rawskiego wydaną w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10.04.2003r                                  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. 2015.2031 ze zm.)tj.  wywłaszczonych pod drogę gminną, 

położonych w obrębach: Pachy, Dańków, Byki, gm. Biała Rawska w związku z 

prowadzonym postępowaniem ustalającym odszkodowanie za wywłaszczone 

nieruchomości. 

8. Informacja dotycząca wykorzystywania nieruchomości przekazanych 

darowizną przez Powiat Rawski,  na rzecz gminy Biała Rawska, poł. w Białej 

Rawskiej i Babsku. 

 



9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2017 rok.  

11.  Sprawy różne.                                                                                                             

12. 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 Udzielenie pełnomocnictwa dla  Dyrektora  PUP do reprezentowania 

Powiatu przeciwko firmie VENPOL Piotra Zółkowskiego. 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Bożenie Woźniak - Dyrektorowi 

Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej do reprezentowania 

Powiatu Rawskiego przeciwko firmie VENPOL Piotra Zółkowskiego. 

 

 

Ad. 4 Zatwierdzenie wyniku postępowania przetargowego na wymianę pieców 

w kotłowniach.  

Pan Leszek Przybył – Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury poinformował ,iż 

na zadnie pn.” Zakup i instalacja dwóch pieców gazowych do centralnego 

ogrzewania, w budynkach Starostwa przy Placu Wolności oraz na                                   

ul. Kościuszki”. W wymganym terminie tj. do dnia 06.07.2017 roku do godziny 

900 wpłynęły 3 oferty. Njakorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo 

Instalacyjno – Budowlane „INSBUD” Krzesińscy Sp. jawna ul. Kozietulskiego 

40, 96-100 Skierniewice w cenie ofertowej brutto 265461,43 zł. Wykonawca 

wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 15.09.2017 roku, oraz udzieli  60 

– miesięcznej  gwarancji.   

Zarzad Powiatu zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty.  

 

Ad. 5 Informacja AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. o aktualnej sytuacji w 

zakresie realizacji przez Spółkę świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 

ratownictwo medyczne.  

O przedstawienie informacji poproszono Panią Małgorzatę Leszczyńską – 

Menager Szpitala  Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej , oraz  Renatę 

Mikołajczyk – Specjalistę ds. Rozwoju AMG Centrum Medyczne Sp. z o. o. 

Zabierając głos jako pierwsza Pani Małgorzata Leszczyńska poinformował ,iż 

ratownicy  medyczni w dniu 10 lipca br. o godzinie 700 zastrajkowali nie 

przystąpili do pracy, wcześniej tego faktu nie zgłosili. ( pracowali na takich 



samych  zasadach tj.  od 1.07.br tj. bez podpisanych umów i nie mieli żadnych 

uwag co do pracy ). Nie chcieli również podjąć żadnych rozmów, oraz 

negocjacji w kwestii przystąpienia do pracy.                     

W związku z powyższym zostały przysłane karetki z Wojewódzkiej Stacji 

Ratownictwa Sanitarnego które zabezpieczają teren w Rawie Mazowieckiej  

oraz na podstacjach w Białej Rawskiej i  Głuchowie.  

Następnie Pan Starosta Matysiak zadał pytanie Pani menager Leszczyńskiej czy 

były umowy ?. Odpowiadając Pani Leszczyńska stwierdziła że umowy były 

przygotowane lecz nie podpisane przez żadną ze stron. Poprzednie umowy 

wygasły z dniem 30 czerwca br. i  pracownicy byli poinformowani , iż umowy 

będą dalej kontynuowane i wszyscy się zgodzili na takie rozwiązanie.  

Następnie w tym punkcie zabrała głos Pani Renata Mikołajczyk – Specjalista ds. 

Rozwoju AMG Centrum Medyczne Sp. z o. o. , która poinformowała, iż do dnia 

30 czerwca br. Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia nie przestawił 

szpitalowi w Rawie Mazowieckiej planu rzeczowo – finansowego na następny 

okres rozliczeniowy.  

Pan Starosta zwrócił się z zapytaniem ile ratowników medycznych podjęło pracę 

w Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego? Odpowiedzi udzieliła Pani 

Małgorzata Leszczyńska – Menager Szpitala w Rawie Mazowieckiej , iż na 

chwilę obecną podjęło 5 osób z 24. Następnie Pan Starosta zapytał się jak 

przedstawia się sytuacja ze zwolnieniami pielęgniarek. ? Pani Leszczyńska 

odpowiadając poinformowała , iż 5 pielęgniarek  dostało wypowiedzenia umów 

o pracę  z dyspozytorni oraz 5 salowych. W związku z powyższym Pan Starosta 

zwrócił się z zapytaniem czy jest wystarczająca obsada  zabezpieczająca 

placówkę zdrowia. Na zadane pytanie Pani Leszczyńska odpowiedziała, iż nie 

ale  toczą się rozmowy z Prezesem Nowakowskim aby jednak zatrudnił te 

osoby.  

Zarząd Powiatu zapoznał się przedstawioną powyżej informacją. Następnie 

Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do Zarządu Spółki AMG Centrum 

Medyczne  o udzielenie wyjaśnień dotyczący przyczyn zaistniałych okoliczności 

oraz jakie kroki mają zamiar podjąć w kwestii przywrócenia realizacji  

ratownictwa medycznego. Ponadto Pan Starosta Matysiak poinformował, iż 

wystąpił do Prezesa Nowakowskiego w dniu 10.07.2017 r, w kwestii 

udostępnienia pomieszczeń w szpitalu jako miejsca stacjonowania Zespołu 

Specjalistycznego dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi 

do czasu rozwiązania kwestii związanej z ratownictwem medycznym.  

 

 

Ad. 6 Przedstawienie przez dyrektora Poradni Psychologicznej Pedagogicznej 

informacji w sprawie utworzenia Sali Doświadczania Świata z pozyskanych 

przez Poradnię środków finansowych. 

Zabierając głos w tym punkcie Pani Dyrektora Agata Malik poinformowała 

członków zarządu, iż Porada uzyskała w wyniku rozstrzygnięcia konkursu , 



przeprowadzonego przez Firmę ubezpieczeniową „Aviva” kwotę 

dofinansowania w wysokości 45.000 zł. na stworzenie Sali Doświadczania 

Świata dla niepełnosprawnych podopiecznych poradni. Nadmieniła jeszcze , iż 

kwota ta może ulec zwiększeniu, ponieważ wciąż istniej możliwość 

dokonywania wpłat przez sponsorów na rzecz realizacji tego przedsięwzięcia, 

dlatego koszty remont i wyposażenia sali nie będą stanowiły obciążenia dla 

budżetu powiatu.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i wyraził zgodę na 

użyczenie pomieszczeń w budynku Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej 

przy ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej na stworzenie Sali 

Doświadczania Świata,  wskazanych przez Dyrektor Annę Solecką- Dyrektora 

SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej . Ponadto wyraził zgodę  Dyrektor Malik na 

podpisanie umowy z Fundacją „Avila” w sprawie realizacji projektu „Pomóżmy 

dzieciom poznać świat” czyli stworzenie Sali Doświadczania Świata.  

 

Ad. 7 Informacja o wynikach postępowania  w sprawie zlecenia wykonania 

operatu szacunkowego określającego wartości nieruchomości  objętych decyzją 

Starosty Rawskiego wydaną w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10.04.2003r                                  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. 2015.2031 ze zm.)tj.  wywłaszczonych pod drogę gminną, 

położonych w obrębach: Pachy, Dańków, Byki, gm. Biała Rawska w związku z 

prowadzonym postępowaniem ustalającym odszkodowanie za wywłaszczone 

nieruchomości. 

Zabierając głos w tym punkcie Dyrektor Stefan Goryczka poinformował ,iż  w 

wyniku przeprowadzonego postępowania w  sprawie zlecenia wykonania 

operatu szacunkowego określającego wartości nieruchomości  objętych decyzją 

Starosty Rawskiego wydaną w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10.04.2003r                                  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. 2015.2031 ze zm.) tj.  wywłaszczonych pod drogę gminną, 

położonych w obrębach: Pachy, Dańków, Byki, gm. Biała Rawska w związku z 

prowadzonym postępowaniem ustalającym odszkodowanie za wywłaszczone 

nieruchomości. Zapytanie ofertowe zostało wysłane do 3 oferentów. Natomiast 

wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę cenową złożył Pan Tadeusz Kryjan 

– Rzeczoznawca majątkowy zamieszkały Chrusty 66A , 96-200 Rawa 

Mazowiecka w cenie ofertowej brutto 11.000 zł. za wykonanie usługi.  

Zarząd Powiatu zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty.  

 

Ad. 8 Informacja dotycząca wykorzystywania nieruchomości przekazanych 

darowizną przez Powiat Rawski,  na rzecz gminy Biała Rawska, poł. w Białej 

Rawskiej i Babsku. 

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska przesłał informacje nt. 

wykorzystywania nieruchomości przekazanych darowizną przez Powiat Rawski,  

na rzecz gminy Biała Rawska, poł. w Białej Rawskiej i Babsku. 



Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z przesłaną  informacją poprosił o 

uszczegółowienie  jej na  jeden z kolejnych posiedzeń zarządu.   

  

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.  

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 331/2017 która stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu.  

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2017 rok.  

W tym punkcie Pani Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmian planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2017 rok.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 332/2017 która stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu.   

 

Ad. 11 Sprawy różne. 

Zabierając głos w sprawach różnych Pani Przewodnicząca Rady Maria 

Charążka poinformowała, iż w dniach od 3-10 lipca br. uczestniczyła wraz z 

młodzieżą ponadgimnazjalną z terenu Powiatu Rawskiego w Staszowie w 

plenerze malarskim jest  miło zaskoczona przyjęciem i gościnnością.  

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 18.07.2017 

rok godzina 1400.  

 

Ad. 12 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 1600 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          ............................................ 

 

 


