
P R O T O K Ó Ł NR 188/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 02 maja 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: Monika Frankowska – Skarbnik 
Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej, Anna Solecka – Dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.   
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Jacek Otulak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2.  Informacja w sprawie sytuacji w szpitalu. 
3. Harmonogram dyżurów pracy aptek na miesiące: maj, czerwiec, lipiec i 
sierpień 2018 roku. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2018 rok.  
5.  Sprawy różne.                                                                                                             
6. Zamknięcie posiedzenia. 
 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 900 dokonał 
Wicestarosta  Rawski – Jacek Otulak, witając zaproszonych gości oraz 
członków Zarządu, informując iż zwołanie posiedzenia dzisiejszego zarządu 
dotyczy sytuacji w szpitalu tj. przerwaniem działalności Oddziału 
pediatrycznego od dnia 1.05.br. do dnia 31.05.br. . 
 
Ad. 2 Informacja w sprawie sytuacji w szpitalu. 
Zabierając głos w tym punkcie Pan Dyrektor Andrzej Latek poinformował, iż w 
dniu 26.04.2018 roku wpłynęło pismo z  AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o.  
informujące o przerwaniu czasowo działalności Oddziału pediatrycznego 
Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14 tj. od dnia 
01.05.2018 roku do dnia 31.05.2018 roku. Przerwanie działalności oddziału 
wiąże się z brakiem możliwości zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej. Na 
chwilę obecną AMG czyni starania o pozyskanie lekarza pediatry w brakującym 
wymiarze czasu pracy. Ponadto przebywający na oddziale pacjenci mają 
zapewnioną opiekę medyczną i bezpieczne warunki. Pacjentom przebywającym 
na oddziale w dniu 30 kwietnia zostanie zapewnione miejsce w innym szpitalu.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją i podjął decyzje o 
wezwaniu AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. do zaprzestania naruszania 
umowy dzierżawy poprzez przywrócenie działalności Oddziału pediatrycznego 



w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w terminie od dnia 1 czerwca 
2018 roku. Przedmiotowe wezwanie stanowi złącznik nr 2 do protokołu. 
Ponadto postanowiono, iż Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu zarządu 
powróci do tematu bieżącej sytuacji w szpitalu przy obecności Pani Małgorzaty 
Leszczyńskiej i Piotra Stepaniec - menadżerów szpitala.  
 
Ad. 3 Harmonogram dyżurów pracy aptek na miesiące: maj, czerwiec, lipiec i 
sierpień 2018 roku. 
Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram dyżurów pracy aptek na miesiące: 
maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2018 roku, które stanowią złącznik nr 3,4,5 i 6 do 
protokołu.  
 
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2018 rok.  
Zarząd Powiatu  podjął chwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2018 rok. Uchwała Nr 439/2018 stanowi załącznik nr 7 
do protokołu.  
 
Ad. 5 Sprawy różne.  
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 08.05.2018 
roku godzina 1400.  
 
Ad. 6 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta  
Rawski – Jacek Otulak dokonał o godzinie 1030 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:

