P R O T O K Ó Ł NR 57/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 18 listopada 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: Maria Charążka – Przewodnicząca
Rady, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Łukasz Sawicki – Skarbnik
Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Małgorzata
Leszczyńska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej, Jolanta Jędrasik – Specjalista rozliczeń NFZ, Piotr Stepaniec –
Kierownik POZ w Rawie Mazowieckiej.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie harmonogramu
dyżuru aptek w powiecie rawskim w 2020 roku.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powstania stacji
PKP na terenie powiatu rawskiego.
5. Przedstawienie oferty w ramach budżetu obywatelskiego na zakup Wózka
do przewożenia chorych TRANSPORTER MAX oraz usługi polegającej
na malowaniu korytarza w budynku głównym przy Izbie przyjęć Szpitala
Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej .
6. Projekt pisma kierowanego do Dyrektora Łódzkiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zwiększenia
kontraktu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Rawie Mazowieckiej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu i w sprawie
zmiany planów finansowych.
8. Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego na „Dostawę soli do
zimowego utrzymania dróg powiatowych”.
9. Informacja o wynikach postępowania na wykonanie operatu
szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości działek oznaczonych
nr 148/21 i 148/23 położonych w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka
dc. sprzedaży dla użytkownika wieczystego.
10.Sprawy różne.
11.Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1330 dokonał Starosta
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu.
Ad. 2 Przyjęcie programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej (Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego).
Kontynuując punkt z jednego poprzednich posiedzeń zarządu Pani Dyrektor
Małgorzata Leszczyńska przedstawił „Uzupełnienie przedłożonego Planu
Naprawczego SPZOZ w Rawie Mazowieckiej na lata 2019 - 2021".Przedłożone
uzupełnienie dotyczy rozdziału IX Prognoza w zakresie możliwych do
uzyskania wskaźników Ekonomiczno – Finansowych na lata 2019-2021.
Dotyczy to przed wszystkim przyjętych założeń na lata 2019-2021
pokazujących pozytywne efekty wdrożonych działań naprawczych,
powodujących poprawę rentowności i funkcjonowania SPZOZ w Rawie
Mazowieckiej i polega na dokładnym pokazaniu elementów składowych
założonego przychody netto ze sprzedaży w poszczególnych latach.
Po zapoznaniu się z przedłożoną informacja, Zarząd Powiatu przyjął plan
naprawczy SPZOZ w Rawie Mazowieckiej wraz z uzupełnieniem na lata 20192021 i zdecydował iż przedłoży projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego na
najbliższą Sesję.
Ad. 3 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie harmonogramu
dyżuru aptek w powiecie rawskim w 2020 roku.
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
harmonogramu dyżuru aptek w powiecie rawskim w 2020 roku.
Ad. 4 Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powstania
stacji PKP na terenie powiatu rawskiego.
W tym punkcie Pan Sekretarz Sławomir Stefaniak przedstawił i omówił
przygotowany przez Komisję Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa
projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powstania stacji PKP na terenie
powiatu rawskiego.
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.
Ad. 5 Przedstawienie oferty w ramach budżetu obywatelskiego na zakup Wózka
do przewożenia chorych TRANSPORTER MAX oraz usługi polegającej na
malowaniu korytarza w budynku głównym przy Izbie przyjęć Szpitala Św.
Ducha w Rawie Mazowieckiej .
Zabierając głos w tym punkcie Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki
Społecznej przedstawił ofertę cenową Firmy „Konkret” Sp. z o.o. , Sp.
Komandytowa z Chełmna na zakup Wózka do przewożenia chorych
TRANSPORTER MAX w cenie ofertowej brutto 6990,00 zł. oraz poinformował
iż firmą która została wybrana do malowania korytarza w budynku głównym
przy Izbie przyjęć Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej jest - TQM
Consulting Centrum Szkolenia i Doradztwa z siedzibą w Lesznie w cenie
ofertowej brutto 10.500,00 zł

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożoną informacją.
Ad. 6 Projekt pisma kierowanego do Dyrektora Łódzkiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zwiększenia
kontraktu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej.
W tym punkcie Zarząd Powiatu zaakceptował treść projektu pisma.
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu i w sprawie
zmiany planów finansowych.
Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

oraz w sprawie zmiany planów finansowych.
Przedmiotowe Uchwały Nr 131/2019, Nr 132/2019 stanowią złączniki nr 2 i 3
do niniejszego protokołu.
Ad. 8 Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego na „Dostawę soli do
zimowego utrzymania dróg powiatowych”.
Zarząd Powiatu zatwierdził wybór oferty Firmy KREX Sp. z o.o. Bielsk
Podlaski na Dostawę soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych w cenie
ofertowej 162 360,00zł brutto za wykonanie dostaw objętych zamówieniem.
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, jest najkorzystniejsza.
Ad. 9 Informacja o wynikach postępowania na wykonanie operatu
szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości działek oznaczonych nr
148/21 i 148/23 położonych w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka dc.
sprzedaży dla użytkownika wieczystego.
Zarząd Powiatu przyjął informacje, iż operat szacunkowy wykona Pan Wojciech
Supera ze Skierniewic za kwotę 800 zł. brutto.
Ad. 10 Sprawy różne.
Zabierając głos w sprawach różnych Starosta Matysiak poinformował, iż
niezbędnym jest wykonanie poprawy (konserwacji) odwodnienia w ciągu drogi
powiatowej nr 4105E Rossocha – Zuski w m. Annosław na odcinku 1,00 km.
W sprawach różnych ustalono iż kolejne posiedzenie zarządu odbędzie się w
dniu 28 listopada br. o godzinie 1100.
Ad. 11 Zamknięcie posiedzenia.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1400 zamknięcia posiedzenia
Zarządu Powiatu.
W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
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