
P R O T O K Ó Ł NR 25/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 07 maja 2019 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą 
obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w 
obradach brali udział: Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – 
Sekretarz Powiatu, Halina Bratkowicz – Błażejewska - Dyrektor Powiatowego  
Centrum  Pomocy Rodzinie , Andrzej Latek   - Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej, Stefan Goryczka - Dyrektor  Wydziału Geodezji, Katastru i  
Gospodarki Nieruchomościami, Małgorzata Leszczyńska–Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.        
     

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef  Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Informacja dotycząca ogłoszenia na otwarty nabór partnerów krajowych na 
wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
3. Informacja z wykonania  planu finansowego SPZOZ  za 2018 rok, plan 
finansowy SPZOZ  na 2019 rok, plan inwestycyjny SPZOZ na 2019 rok, 
informacja z zawartych umów najmu i dzierżawy przez SPZOZ w 2018 roku. 
4. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w 
Rawie Mazowieckiej o wyrażenie zgody na montaż klimatyzatorów w budynku 
Poradni. 
5. Informacja o wynikach kontroli ŁPWIS w Łodzi prowadzonej w LO im. 
Marii Skłodowskiej Curie w Rawie Mazowieckiej.  
6. Informacja o wyniku kontroli okresowej budynków ZPS w Rawie 
Mazowieckiej. 
7. Wyrażenie zgody na zorganizowanie przetargu na  budowę i przebudowę 
dróg na obrębie Ścieki w ramach zagospodarowania poscaleniowego 
realizowanego w ramach projektu scalenia. 
8. Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania: mapy 
stanu prawnego drogi jako części działki nr 70 oraz działki nr 75 położonych we 
wsi Boguszyce Małe gm. Rawa Mazowiecka okresowej weryfikacji danych w 
bazie ewidencji gruntów i budynków  dotyczącej działek nr 281/3,281/4, 281/5, 
282/3, 282/4 położonych we wsi Sierzchowy Kolonia gmina Cielądz. 
9. Wskazanie osób do Zespołu Oceniającego  realizującego Budżet 
Obywatelski. 



10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu i w sprawie zmiany planów 
finansowych. 
11. Udzielenie pożyczki dla SP ZOZ. 
12. Sprawy różne.  
13.Zamknięcie posiedzenia. 
 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu i zaproszonych gości.  
 
Ad. 2 Informacja dotycząca ogłoszenia na otwarty nabór partnerów krajowych 
na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Pani Halina Bratkowicz – Błażejewska - Dyrektor Powiatowego  Centrum  
Pomocy Rodzinie poinformowała iż w związku z zamiarem realizacji projektu 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi 
na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, 
Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”, w ramach konkursu nr 
RPLD.09.02.01-IP.01–10-001/19 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Łodzi niezbędne jest ogłoszenie otwartego naboru partnerów krajowych na 
wspólne przygotowanie i realizację projektu. Szczegółowe zasady partnerstwa, 
w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania 
decyzji w partnerstwie, zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie 
podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu. 
Po zakończeniu naboru zostanie zawarty list intencyjny/porozumienie  
z wyłonionymi partnerami. Powiat Rawski/Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawie Mazowieckiej będzie partnerem wiodącym projektu. Zgodnie 
z regulaminem konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01–10-001/19 Powiat 
Rawski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej 
wybierze na partnera co najmniej jeden podmiot ekonomii społecznej. 
Celem projektu będzie rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób 
niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych służących 
zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności –  
w wymiarze społecznym.  Termin składania ofert zaplanowany został do 29.05. 
2019 r. do godz. 16.00. Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte 
zostały w ogłoszeniu o otwartym naborze partnerów krajowych na wspólne 
przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 



Zarząd Powiatu zgodnie z powyższym wyraził zgodę na ogłoszenie  otwartego 
naboru partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 
Ad. 3  Informacja z wykonania  planu finansowego SPZOZ  za 2018 rok, plan 
finansowy SPZOZ  na 2019 rok, plan inwestycyjny SPZOZ na 2019 rok, 
informacja z zawartych umów najmu i dzierżawy przez SPZOZ w 2018 roku. 
Zabierając głos w tym punkcie Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej Pani Małgorzata Leszczyńska 
przedstawiła w/w plany i informacje. Uzyskały one akceptację zarządu. 
Omawiane dokumenty stanowią  załącznik do protokołu. 
 Podsumowując przedstawiony materiał Zarząd Powiatu stwierdził ,iż sytuacja 
finansowa szpitala jest bardzo trudna. Spowodowane to jest zbyt niską wartością 
zawartych z NFZ kontraktów  w stosunku do ponoszonych koniecznych 
wydatków. Szczególnie dotyczy to  iż izby przyjęć, oddziału pediatrycznego i 
położniczo- ginekologicznego. Należy dążyć do zwiększenia wartości tych 
kontraktów. Stosunkowo niewielka strata szpitala za rok 2018 wynika z faktu, 
że Powiat dokonał umorzenia pożyczki dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej na 
kwotę ponad 4,2 mln. zł.  
Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu zalecił  Dyrektor SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej dokonanie analizy wysokości wynagrodzeń w szpitalu. W dalszej 
części tego punktu Pani Dyrektor Małgorzata Leszczyńska poinformował o 
piśmie nt. zajęcia komorniczego. 
 
Ad. 4 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 
w Rawie Mazowieckiej o wyrażenie zgody na montaż klimatyzatorów w 
budynku Poradni. 
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na realizację tego zadnia w roku bieżącym.  
 
Ad. 5 Informacja o wynikach kontroli ŁPWIS w Łodzi prowadzonej w LO im. 
Marii Skłodowskiej Curie w Rawie Mazowieckiej.  
W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął informację  o wynikach kontroli 
Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi 
prowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w 
Rawie Mazowieckiej.  
 
Ad. 6 Informacja o wyniku kontroli okresowej budynków ZPS w Rawie 
Mazowieckiej. 
Również w  tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął informację  o wynikach 
kontroli okresowej budynków Zespołu Placówek Specjalnych  w Rawie 



Mazowieckiej przeprowadzonej przez Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Łodzi  . 
 Zabierając  głos w tym punkcie Dyrektor Latek poinformował ,iż Zarząd 
Województwa Łódzkiego przyznał środki finansowe w wysokości 300 000,00 
zł.  na zadanie pod nazwą „Roboty budowlane związane z termomodernizacją 
budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych – etap 
2”.  
 
Ad. 7 Wyrażenie zgody na zorganizowanie przetargu na  budowę i przebudowę 
dróg na obrębie Ścieki w ramach zagospodarowania poscaleniowego 
realizowanego w ramach projektu scalenia. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury przetargowej zgodnie z 
powyższym.  
 
Ad. 8 Informacja o wynikach postępowania w sprawie zlecenia wykonania: 
mapy stanu prawnego drogi jako części działki nr 70 oraz działki nr 75 
położonych we wsi Boguszyce Małe gm. Rawa Mazowiecka okresowej 
weryfikacji danych w bazie ewidencji gruntów i budynków  dotyczącej działek 
nr 281/3,281/4, 281/5, 282/3, 282/4 położonych we wsi Sierzchowy Kolonia 
gmina Cielądz. 
Zarząd Powiatu przyjął informację przedstawioną  przez Dyrektora Stefana 
Goryczkę w trybie zapytania o cenę wykona powyżej wymienioną usługę  Pan 
Geodeta  Andrzej Liba  za kwotę 4000 zł. brutto.  
 
Ad. 9 Wskazanie osób do Zespołu Oceniającego  realizującego Budżet 
Obywatelski. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotowym punktem i zastanowi się nad 
wskazaniem  osób do w/w Zespołu.  
 
Ad. 10 Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu i w sprawie zmiany 
planów finansowych. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjął uchwałę                      
Nr 48/2019 w sprawie zmian w  budżecie powiatu na 2019 rok oraz uchwałę                   
Nr 49/2019 w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego 
na 2019 r. Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik nr 2 i 3  do protokołu.  
 
 
Ad. 11 Udzielenie pożyczki dla SP ZOZ. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w spawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w 
wysokości 500 000,00 zł.  Uchwał Nr 50/2019 stanowi złącznik nr 4 do 
protokołu.  



Ad. 12 Sprawy różne.  
W sprawach różnych ustalono termin kolejne posiedzenie zarządu na dzień                     
14 maja br. na godzinę 1400 oraz Sesji Rady Powiatu Rawskiego na dzień 31 
maja br. godzina 1100.  
 
Ad. 13 Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia 
Starosta  Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1630 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   ............................................... 

 

 


	Zarząd Powiatu:

