
P R O T O K Ó Ł NR 5/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 18 grudnia 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, Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Małgorzata Leszczyńska – Dyrektor SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, 
Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.  
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Jacek Otulak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Informacja dyrektora SP ZOZ o bieżącej sytuacji w zakładzie.  
3.Przedstawienie projektu pisma w sprawie terminów dostosowania 

pomieszczeń szpitala do warunków rozporządzenia Ministra Zdrowia.  
4.  Przedstawienie wniosku w sprawie zaciągnięcia pożyczki dla szpitala.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2018 rok.  
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian 

budżetu roku 2018 oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2018-2039. 

8. Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zakup paliw 
płynnych do samochodów.  

9.  Sprawy różne.                                                                                                             
10. Zamknięcie posiedzenia. 
 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1500 dokonał 
Wicestarosta  Rawski – Jacek Otulak, witając zaproszonych gości oraz 
członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Informacja dyrektora SP ZOZ o bieżącej sytuacji w zakładzie.  
 Kontynuując informacje z poprzedniego zarządu Pani Dyrektor Małgorzata 
Leszczyńska  przedłożyła i omówiła materiał jakim jest bilans działalności 
zakładu za okres VII-XI br. który stanowi złącznik do protokołu.  
Ponadto poinformowała, iż zamierza wystąpić z ofertą do samorządów powiatu 
rawskiego w kwestii wykupu badań profilaktycznych . 
Zabierając głos w tym punkcie radny Grzegorz Stefaniak złożył ustny wniosek 
aby dokonać zakupu nowego sprzętu do badań dla  szpitala.    



 
 
Ad. 3 Przedstawienie projektu pisma w sprawie terminów dostosowania 
pomieszczeń szpitala do warunków rozporządzenia Ministra Zdrowia. 
Projekt pisma przedstawił Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu Rawskiego zaakceptował projekt pisma w sprawie terminów 
dostosowania pomieszczeń szpitala do warunków rozporządzenia Ministra 
Zdrowia.  
Również w tym punkcie Dyrektor Latek zwrócił uwagę, iż należy zlecić 
wykonanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysu dostosowania szpitala do 
wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia.  
 
Ad. 4 Przedstawienie pisma w sprawie zaciągnięcia pożyczki dla szpitala. 
Pani Dyrektor Małgorzata Leszczyńska zwróciła się  z prośbą o wyrażenie 
zgody na rozpoczęcie procesu ubiegania się o pożyczkę w zewnętrznych 
instytucjach finansowych w trybie zapytania ofertowego w związku z trudną 
sytuacją finansową. 
Po zapoznaniu się z tematem, Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektor szpitala do 
wstępnych rozmów z instytucjami finansowymi w powyższej sprawie i 
postanowił iż powróci do dalszej analizy na jednym z kolejnych posiedzeń 
zarządu.  
 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.  
Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu przedstawił i omówił projekt uchwały 
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę  Nr 12/2018 która stanowi 
załącznik nr  2 do protokołu.  
 
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2018 rok.  
W tym punkcie Pan Skarbnik Powiatu przedstawił i omówił projekt uchwały w 
sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął przedmiotową Uchwałę  Nr 13/2018 która 
stanowią załączniki nr 3 do protokołu. 
 
Ad. 7 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian 
budżetu roku 2018 oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2039. 
Zabierając głos również w tym punkcie Pan Skarbik przedstawił i omówił 
projektu uchwał Rady Powiatu Rawskiego.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowane projekty uchwał.  
 



 
Ad. 8 Wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zakup 
paliw płynnych do samochodów.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury przetargowej.  
 
Ad. 9 Sprawy różne. 
Zabierając głos w sprawach różnych radny Henryk Majewski zaproponował 
dokonania analizy możliwości przeprowadzenia naboru oraz utworzenia klasy  
w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej  o profilu medycznym.  
Również w sprawach różnych wstępnie ustalono termin posiedzenia Zarządu po 
Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  
 
Ad. 10 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta  
Rawski – Jacek Otulak dokonał o godzinie 1640 zamknięcia posiedzenia Zarządu 
Powiatu. 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

 
Sporządził: Kinga Kacprzak 
 
 

Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Jacek Otulak          Wicestarosta            ............................................. 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu   ............................................. 
 
Henryk Majewski                 Członek Zarządu            .............................................. 
 
Grzegorz Stefaniak    Członek Zarządu   ............................................. 
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