
P R O T O K Ó Ł NR 173/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 30 stycznia 2018 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, Małgorzata Killman – 
Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Urszula Przerwa  - Kierownik Oddziału 
Zdrowia i spraw Obywatelskich, Anna Solecka - Dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Stefan 
Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami, Bożena Woźniak -  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w 
Rawie Mazowieckiej.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1.Otwarcie posiedzenia. 

      2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
      3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób po 29 roku 

życia pozostających bez pracy w powicie rawskim (IV)”.  
      4. Uzgodnienie w zakresie lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej w pasie 

drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Zuski w miejscowości Annosław.  
       5. Wybór podmiotu na wykonanie usługi w zakresie doradztwa prawnego.  
      6. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
     7.Informacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej o zaległych zobowiązaniach AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o.  
    8. Odpowiedź na pismo z NFZ Oddział w Łodzi.  
     9. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatu 

szacunkowego.    
    10. Podjęcie decyzji w sprawie zbycia działki będącej w użytkowaniu 

wieczystym Powiatu Rawskiego ( własność Skarbu Państwa) położonej w 
obrębie nr 4 miasta Biała Rawska, oznaczonej numerem działki 523/1, w 
związku z wykonanym i zatwierdzonym podziałem tej nieruchomości.  

    11. Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży działki będącej w użytkowaniu 
wieczystym Powiatu Rawskiego ( własność Skarbu Państwa) położonej w 
obrębie nr 1 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej numerem działki 299/1.  

    12. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zakupu części działki nr ewidencyjny 549/3 
położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego.  

    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 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. Protokół 
zostały przyjęte jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również uwag 
nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób po 29 roku 
życia pozostających bez pracy w powicie rawskim (IV)” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, 
Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.1 Wsparcie aktywności 
zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy. 
Jak poinformowała Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Pani Bożena 
Woźniak, projekt ("Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  
w powiecie rawskim (IV ) dotyczy osób po 29 roku życia, środki finansowe to 
817 845,00 zł. obejmie on 55 osób bezrobotnych (30 osób - staże, 20 osób - 
środki na podjęcie działalności gospodarczej). 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę zgodnie z powyższym. Uchwała nr 410/2018 
stanowi złącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 4 Uzgodnienie w zakresie lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej w 
pasie drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Zuski w miejscowości Annosław.  
(działka nr 207/10 w obrębie Annosław). Inwestycja związana jest z kolejnym 
etapem budowy szerokopasmowej sieci światłowodowej na terenie powiatu 
rawskiego – ITV Media Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 6, 99-400 Łowicz. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uzgodnienie przedmiotowej lokalizacji 
telekomunikacyjnej linii kablowej w pasie drogi powiatowej nr 4105E Rossocha 
– Zuski w miejscowości Annosław (działka nr 207/10 w obrębie Annosław).  
 
Ad. 5 Wybór podmiotu na wykonanie usługi w zakresie doradztwa prawnego.  
Zabierając głos w tym punkcie Pani Urszula Przerwa - Kierownik Wydziału 
Zdrowia i Spraw Obywatelskich poinformowała, iż wyniku zaproszenia do 
złożenia ofert na wykonanie usługi w zakresie doradztwa prawnego na rzecz 
Starostwa Powiatowego, wpłynęły 2 oferty: 
1). Kancelaria Adwokacka Marek Śniegucki Łódź, proponowana stawka 
godzinowa 250 zł. netto za godzinę; 
2). Kancelaria Adwokacka Agnieszka Galińska  Łódź, proponowana stawka 
godzinowa 300 zł. netto za godzinę. 
Zarząd Powiatu dokonał wyboru Kancelarii Adwokackiej Pana Marka 
Śnieguckiego Łódź ,z  proponowaną stawką godzinową 250 zł. netto za godzinę. 
 



Ad. 6 Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
W tym punkcie Pani Urszula Przerwa - Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw 
Obywatelskich omówiła projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli 
przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej ul. Niepodległości 8. Kontrola została przeprowadzona w 
dniach 11.12.2017 r. -  15.12.2017 r. przez  zespół w składzie: Urszula Przerwa- 
Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich Wydziału Polityki 
Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej – kierownik 
Zespołu i Bożena Lusa – Księgowa Powiatowego  Zespołu Ekonomiczno - 
Administracyjnego Szkół Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
Kontrolujący, dokonał kontroli i oceny  działalności Zakładu za okres od 
01.01.2017 roku do 30.11.2017 roku.  Zakres kontroli obejmował: realizacje 
zadań określonych w Regulaminie organizacyjnym i statucie Zakładu, 
dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość 
gospodarowania mieniem i środkami publicznymi, gospodarkę finansową.                      
W toku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
objętym kontrolą.  
Zarząd Powiatu zapoznał się omówionym materiałem.  
 
Ad. 7 Informacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej o zaległych zobowiązaniach AMG Centrum Medyczne                   
Sp. z o.o.  
Zabierając głos w tym punkcie Pani Anna Solecka – Dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej poinformowała, iż w 
miesiącu grudniu 2017 roku oraz styczniu br. firma AMG Centrum Medyczne 
Sp.  z o. o. nie dokonała wpłaty czynszu z tytułu dzierżawy szpitala w łącznej 
kwocie 214 502,00 zł. Spowodowało to, iż nie została spłacona rata kredytu 
wynikająca z umowy na rzecz MAGELLAN S.A. w wysokości 81 999,00 zł. , 
której termin spłaty był na  dzień  30 grudnia 2017 r. Ponadto stwierdziła, iż nie 
posiada środków finansowych na zapłacenie w terminie do 25 stycznia br. na 
rzecz Urzędu Skarbowego należnego podatku VAT od czynszu w wysokości 
20 533,00 zł.  W nawiązaniu do powyższego poinformowała , iż wystąpiła do 
Naczelnika Urzędu Skarbowego  o czasowe zawieszenie tej płatności. Również 
poinformowała, iż firma AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. nie dokonuje od 
pięciu miesięcy wpłat z tytułu sprzętu zakupionego do Szpitala w systemie 
zakupów ratalnych, dotyczy to głównie tomografu komputerowego                                  
(w załączeniu do przedstawionej informacji pismo).  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i upoważnił Panią  
Dyrektor Annę Solecką wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej do 
przygotowania wystąpienia dotyczącego usunięcia nieprawidłowości zgodnie z 
§18 umowy dzierżawy.  
 



Ad. 8 Informacja nt. pisma z Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Łodzi.  
Zabierając głos w tym punkcie Starosta Matysiak poinformował, iż wpłynęła 
odpowiedz z Narodowego Funduszu Zdrowia Łódzki Oddział Wojewódzki w 
Łodzi w sprawie planowanych zmian reorganizacyjnych w zakresie zmiany 
sposobu prowadzenia Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej                                       
( przedmiotowe pismo stanowi złącznik nr 3 do protokołu).    
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
 
Ad. 9 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania 
operatu szacunkowego , w celu ustalenia wartości  nieruchomości położonej w 
Łodzi do ustalenia wartości nieruchomości, w związku z prowadzonym przez 
Starostę Rawskiego (wyznaczonym przez Wojewodę Łódzkiego) 
postępowaniem o zwrot tej nieruchomości). 
Informację przedstawił Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. W wyniku postępowania ofertowego 
operat szacunkowy określający wartość nieruchomości zostanie wykonany za 
kwotę 1200,00 zł. brutto. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wynik przedmiotowego postępowania ofertowego. 
 
Ad. 10 Podjęcie decyzji w sprawie zbycia działki będącej w użytkowaniu 
wieczystym Powiatu Rawskiego (własność Skarbu Państwa) położonej w 
obrębie nr 4 miasta Biała Rawska, oznaczonej numerem działki 523/1, w 
związku z wykonanym i zatwierdzonym podziałem tej nieruchomości.  
Zarząd Powiatu podjął decyzję aby zwrócić się do Burmistrza Miasta i Gminy 
Biała Rawska czy jest zainteresowany w/w nieruchomością ?, następnie zlecić 
wycenę tejże nieruchomości. Po uzyskaniu odpowiedzi nastąpi dalsze 
procedowanie.  
 
Ad. 11 Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży działki będącej w użytkowaniu 
wieczystym Powiatu Rawskiego ( własność Skarbu Państwa) położonej w 
obrębie nr 1 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej numerem działki 299/1.  
Zarząd Powiatu podjął  decyzje  o przygotowaniu  wyceny nieruchomości oraz 
przygotowaniu jej do sprzedaży.  
 
Ad.12 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zakupu części działki nr ewidencyjny 
549/3 położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego.  
Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora Wydziału Geodezji - Stefana Goryczkę do 
rozmów z nabywcą nt. propozycji podziału działki nr 549/3.                            
 
Ad. 13 Sprawy różne. 
Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak zaproponował 
rozważenie zorganizowania jesienią br. „Balu niepodległości” o charakterze 
charytatywnym.  Również w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia 



Zarządu na dzień 06.02.2018 roku godzina 1400, oraz termin Sesji Rady 
Powiatu Rawskiego na dzień 27 lutego 2018 r. godz. 1400. 
 
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 1600 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu. 
 
 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 
Sporządził: Kinga Kacprzak 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Zarząd Powiatu:

