
P R O T O K Ó Ł NR 163/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 05 grudnia 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, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – 
Sekretarz Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, 
Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, 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. Wyrażenie zgody na postępowanie do 30 tyś EURO na wycinkę drzew przy 

drogach powiatowych na terenie Powiatu Rawskiego  zgodnie z posiadanymi 
przez powiat decyzjami na wycinkę drzew.  ( 100 szt.). 

4. Przedstawienie bieżących spraw związanych z realizacją umowy dzierżawy i 
funkcjonowaniem szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej .  

5. Odpowiedź na interpelacje Radnego Adriana Galacha.  
6. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego możliwości sprzedaży nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Rawskiego położonej w obrębie nr 4 miasta 
Rawa Mazowiecka przy ul. Targowej , oznaczonej nr działki 308/27.   

7. Informacja o możliwości ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu, położonych w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Targowej , oznaczonych  nr działki 307/18, 
307/19,307/20, 307/21 oraz udziału w działce nr 307/12 ( obręb nr 4).  

8. Informacja w sprawie możliwości sprzedaży nieruchomości w Głuchowie – 
stacja kolejki wąskotorowej.  

9. Przekazanie samochodu opel astra do Wydziału infrastruktury.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2017 rok.  
13.  Sprawy różne.                                                                                                             
14. 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 Wyrażenie zgody na postępowanie do 30 tyś EURO na wycinkę drzew 
przy drodze powiatowej nr 4118E Pukinin ( Mogielnica), zgodnie z 
posiadanymi przez powiat decyzjami ( 100 szt.). 
Zarząd powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowania ofertowego na 
wycinkę drzew przydrożnych z pasów dróg powiatowych.  
 
Ad. 4 Przedstawienie bieżących spraw związanych z realizacją umowy 
dzierżawy i funkcjonowaniem szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej .  
Zabierając głos w tym punkcie Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej przypomniał, iż na Sesji Rady Powiatu Rawskiego w dniu 29 
listopada br. padła deklaracja ze strony AMG Centrum Medyczne o 
kontynuowaniu umowy dzierżawy. AMG podpisało z NFZ Oddział w Łodzi  
harmonogram rzeczowo – finansowy na dotychczasowym poziomie  
finansowania, na okres I-VI 2018 roku. AMG Centrum Medyczne przygotowało 
i przedłożyło również umowy dla pracowników szpitala. Następnie 
poinformował o bieżącej sytuacji w szpitalu tj. na dzień dzisiejszy obłożenie 
łóżek w szpitalu jest na poziomie 90%, leki są zapewnione, ale tylko na bieżące 
potrzeby,  bez większych zapasów. Kontrakt został wykonany w miesiącu 
październiku br. na poziomie 108%. Są zaległości w płatności czynszu 
dzierżawnego za okres 2 miesięcy, oraz zaległości w spłacie za sprzęt 
diagnostyki obrazowej.  Nie została opłacona   również kolejna rata  z tytułu  
ubezpieczenia  budynków. Ustalono jednak, że na chwilę obecną ubezpieczenie 
nieruchomości działa. Należy jednak skłonić dzierżawcę do jak najszybszego 
uregulowania wszystkich zaległości. SPZOZ wysyła do dzierżawcy monity, 
wzywające do ich uregulowania.  
 Zabierając głos w tym punkcie Pan Starosta Matysiak poinformował ,iż 
prowadzi wstępne rozmowy z dwoma podmiotami w kwestii przejęcia i 
prowadzenia szpitala. Rozmowy, na życzenie tych podmiotów objęte zostały 
klauzulą poufności.  
W dalszej części Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawione przez Dyrektora 
Andrzeja Latka wstępne warunki dzierżawy szpitala, które na tym etapie należy 
przekazać zainteresowanym podmiotom. W przypadku kontynuacji i 
finalizowania rozmów z którymkolwiek z tych podmiotów warunki te zostaną 
uszczegółowione.  
Następnie Pan Starosta Matysiak poinformował, iż w dniu wczorajszym odbył 
rozmowę z Posłem Grzegorzem Wojciechowskim w kwestii umówienia 
spotkania w  Ministerstwie Zdrowia dotyczącego rawskiego szpitala.  
Kontynuując poinformował, iż na posiedzeniu Samorządowego Stowarzyszenia 



Rozwoju Ziemi Rawskiej wystąpił z inicjatywą utworzenia wspólnie z 
samorządami gminnymi z terenu  powiatu rawskiego spółki celowej której 
zadaniem będzie prowadzenie działalności leczniczej. Kolejno Starosta 
Matysiak poinformował, iż udzielił odpowiedzi Klubowi Radnych PiS Rady 
Powiatu Rawskiego na zaproszenie na publiczną debatę o funkcjonowaniu i 
przyszłości rawskiego szpitala. Przedmiotowa odpowiedź stanowi złącznik nr 2 
do protokołu.  
 
Ad. 5 Odpowiedź na interpelacje Radnego Adriana Galacha.  
Realizując przyjęty porządek obrad Pan Dyrektor Latek przedstawił odpowiedź 
w powyższej sprawie. 
Po zapoznaniu się z treścią odpowiedzi, Zarząd Powiatu zaakceptował jej treść. 
Przedmiotowe pismo stanowi złącznik nr 3 do protokołu.  
 
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku dotyczącego możliwości sprzedaży nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Rawskiego położonej w obrębie nr 4 miasta 
Rawa Mazowiecka przy ul. Targowej , oznaczonej nr działki 308/27.   
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił wniosek Firmy Galmani Sp. z o. o z siedzibą w 
Warszawie , przy ul. Mickiewicza 27/79, która jest zainteresowana nabyciem 
działki nr 308/27 o powierzchni  4,9978 ha , obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury przetargowej, po 
zatwierdzeniu podziału.   
 
Ad. 7 Informacja o możliwości ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu, położonych w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Targowej , oznaczonych  nr działki 307/18, 
307/19,307/20, 307/21 oraz udziału w działce nr 307/12 ( obręb nr 4).  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie  drugiej procedury przetargowej na 
sprzedaż powyższych nieruchomości, podtrzymując cenę wywoławczą z 
pierwszego przetargu.   
 
Ad. 8 Informacja w sprawie możliwości sprzedaży nieruchomości w Głuchowie 
– stacja kolejki wąskotorowej.  
Zarząd Powiatu upoważnił Pana Stefana Goryczkę -  Dyrektora Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  do rozmów z Wójtem 
Gminy Głuchów w kwestii czy jest zainteresowany przejęciem w/w 
nieruchomości ?.  
 
Ad. 9 Przekazanie samochodu opel astra do Wydziału infrastruktury.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie samochodu opel astra do 
Wydziału infrastruktury.  



Ponadto zabierając głos w tym punkcie Pan Sekretarz Sławomir Stefaniak 
poinformował o wynikach postępowania na udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów biurowych, 
papierniczych oraz tuszy i tonerów dla Starostwa Powiatowego. 
Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła Firma Ósemka – Ołówek Tomasz 
Włochacz ul. Trzcińska 6, 96-100 Skierniewice.  
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty. 
 
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pożyczki Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w 
wysokości 19 730,00 zł., z terminem spłaty do dnia 31 stycznia 2019 roku.  
Uchwała Nr 391/2017 stanowi złącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok.  
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 389/2017 która stanowi załącznik nr  5 do 
protokołu.  
 
Ad. 12 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 390/2017 która stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
 
Ad. 13 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 12.12.2017 
rok godzina 1400, oraz Sesji Rady Powiatu Rawskiego na dzień 29.12.2017 
godzina 900.  
 
Ad. 14 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.  
 

Sporządził: Kinga Kacprzak 



Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta  ............................................. 
 
Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Zarząd Powiatu:

