
P R O T O K Ó Ł NR 165/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 12 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, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, 
Urszula Przerwa – Kierownik  Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich, Anna 
Solecka – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Informacja o aktualnej sytuacji szpitala w Rawie Mazowieckiej.  
3. Pismo dotyczące wyrażenia zgody na podwyższenie stawki żywieniowej.  
4. Informacja z  wyniku  przeprowadzonego postępowania  dotyczącego 

rozeznania rynkowego na: „Wycinkę drzew przydrożnych z pasów dróg 
powiatowych”. 

5. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu.                                                       
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok. 
7.  Sprawy różne.                                                                                                             
8. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Informacja o aktualnej sytuacji szpitala w Rawie Mazowieckiej.  
Realizując przyjęty porządek obrad Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej przedłożył : 
1) projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia kierunku działania 
dla Zarządu Powiatu Rawskiego dotyczącego zapewnienia mieszkańcom 
Powiatu Rawskiego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej;  
2) projekt Stanowiska Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Rawskiego w sprawie 
realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia oraz podjęcia działań mających 
na celu utworzenie wspólnie z Gminami spółki prawa handlowego, której 
przedmiotem działania byłoby prowadzenie działalności leczniczej i promocja 
zdrowia. 
 



Zabierając głos również w tym punkcie Pan Starosta Józef Matysiak 
poinformował ,iż odbył już wstępne rozmowy z burmistrzami i wójtami z terenu 
powiatu rawskiego których tematem było utworzenia spółki samorządowej.  
W dniu 15.12.2017 roku o godzinie 900 w Starostwie Powiatowym odbędzie się   
kolejne spotkanie z udziałem Wójtów, Burmistrzów oraz Przewodniczących 
Rad z terenu powiatu rawskiego, którego przedmiotem będą  sprawy związane z 
zapewnieniem dalszego funkcjonowania Szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej i utworzenia spółki samorządowej. Kontynuując Starosta 
Matysiak poinformował iż prowadzone są też rozmowy ze szpitalami które są w  
sieci szpitali w kwestii przejęcia i prowadzenia Szpitala św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej.   
Zabierając głos również w tym punkcie Pan Dyrektor Andrzej Latek przedstawił 
pismo  Wicewojewody Łódzkiego wraz z opiniami konsultantów województwa 
łódzkiego w kwestii podjęcia działań naprawczych dotyczących funkcjonowania 
szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. W nawiązaniu do powyższego  
Zarząd Powiatu polecił pisemne wystąpienie do AMG Centrum Medyczne z 
żądaniem usunięcia wskazanych przez konsultantów nieprawidłowości i 
podjęcia działań w celu ich eliminacji w przyszłości. 
Następnie  Dyrektor Latek poinformował,  iż wpłynęła odpowiedź na pismo z 
Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Łodzi dotycząca sposobu ustalenia 
ryczałtu w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
zdrowotnych na pierwszy okres rozliczeniowy.  Członkowie Zarządu zostali 
zapoznani z treścią tego pisma.    
 
Ad. 3 Pismo dotyczące wyrażenia zgody na podwyższenie stawki żywieniowej. 
Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z 
pismem o wyrażenie zgody na podwyższenie stawki żywieniowej z 11,00 zł. na 
13,00 zł. , argumentując  to podwyżkami cen produktów spożywczych. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym. 
 
Ad. 4 Informacja z  wyniku  przeprowadzonego postępowania  dotyczącego 
rozeznania rynkowego na: „Wycinkę drzew przydrożnych z pasów dróg 
powiatowych”. 
W wyniku  przeprowadzonego postępowania  dotyczącego rozeznania 
rynkowego dot: „wycinki  drzew przydrożnych z pasów dróg powiatowych”                 
( 100szt. ). Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma BRUKLAND Marek 
Siudziński, ul. Polna 30, 96-230 Biała Rawska  w cenie ofertowej 10.044,00 zł 
brutto,( tj. 93zł+VAT/szt).  
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór powyższej oferty.  
 



Ad. 5 Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu.                                                      
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 392/2017 w sprawie zmian w budżecie 
powiatu , która stanowi załącznik nr 2 do protokołu 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2017 rok. 
Zarząd Powiatu  podjął uchwałę  w powyższej sprawie. Uchwała Nr 393/2017  
stanowi załącznik nr 3  do protokołu. 

 
Ad. 7 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 19.12.2017 
rok godzina 1400.  
 
Ad. 8 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  ........................................... 
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