
P R O T O K Ó Ł  NR 99/2008 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 4 listopada 2008 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
Ponadto w obradach brali udział: Pani Teresa Pietrzak – Przewodnicząca Rady 
Powiatu Rawskiego, Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu,  
Anna Idzikowska – Dyrektor SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, Pani ElŜbieta 
Bursztynowicz – Z-ca Dyrektora SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, Pan 
Eugeniusz Natkański – Główny Księgowy SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, 
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Pani 
Małgorzata Killman –Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu , Pani 
Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, 
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami, Pan Leszek Przybył – Dyrektor Wydziału Architektury i 
Budownictwa, Pani Anna Ostalska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Informacja o sytuacji finansowej SPZOZ za okres styczeń-wrzesień 2008. 
4. Oferta firmy „Szpitale polskie” dotycząca dzierŜawy szpitala. 
5. ZłoŜenie wniosku do programu „Wieloletni Program Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008 – 2011”. 
   6. Remont budynku na ul. Tomaszowskiej Wydziału Komunikacji, Dróg i  

Transportu. 
 7.WyraŜenie zgody na wykreślenie z ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych prowadzonej przez Zarząd Powiatu Rawskiego Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej i Technikum dla 
Dorosłych w Rawie Mazowieckiej prowadzonych przez Panią Jolantę 
Kaźmierczak. 

 8. Wydanie opinii w sprawie dofinansowania Programu Edukacji Zdrowotnej w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej. 

 9.Wydanie opinii w sprawie dofinansowania Programu z gimnastyki 
korekcyjnej – szkoła Ponadgimnazjalna (dotyczy Zespołu Szkół-Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej. 
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     10. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Starej    

Wojskiej  o dofinansowanie konkursu poetyckiego. 
   11.  Dofinansowanie koncertu z okazji Obchodów Święta Niepodległości. 
   12.  Przedstawienie stanu zagospodarowania mienia Powiatu. 
   13.  Przedstawienie oferty firmy  Blachy „Pruszyński”. 
   14. Przedstawienie oferty Pana Tadeusza Gacparskiego w sprawie zakupu 

przez Powiat nieruchomości przy ul. Krakowskiej. 
   15. Omówienie projektów: „ Program ochrony środowiska „ i „ Plan   

gospodarki odpadami”. 
   16.  Sprawy róŜne. 
  17.  Zamknięcie posiedzenia. 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godz. 900 dokonał Starosta 
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu.  
 
Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu równieŜ uwag 
nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Informacja o sytuacji finansowej SPZOZ za okres styczeń-wrzesień 2008. 
Realizując przyjęty porządek obrad, Pan Eugeniusz Natkański – Główny 
Księgowy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie  
Mazowieckiej przedstawił informację o przychodach, kosztach i wyniku 
finansowym rawskiego szpitala za okres 9 miesięcy br. Sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu. Analiza realizacji kontraktu z zakresu hospitalizacji 
miesięcy sierpnia, lipca i września 2008 r. stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
Wskaźnik obłoŜenia łóŜek w oddziałach szpitalnych za okres 01.01.-30.09.2008 
r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Analiza realizacji kontraktu z zakresu 
specjalistyki ambulatoryjnej – wrzesień 2008 r. stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. Analiza realizacji kontraktu z zakresu opieki psychiatrycznej i 
leczenia uzaleŜnień – wrzesień 2008 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Analiza realizacji kontraktu z zakresu świadczeń odrębnie kontraktowanych – 
wrzesień 2008 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
W tym samym punkcie zabrała głos Pani Anna Idzikowska – Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej, która poinformowała Członków Zarządu, iŜ zostało przesłane 
pismo do Narodowego Funduszu Zdrowia  w Łodzi z prośbą o rozliczeniach 
kontraktu na starych zasadach.  
Zarząd Powiatu przyjął powyŜsze informacje i zobowiązał panią Dyrektor do 
informowania Zarządu na bieŜąco co do sytuacji w sprawie płynności 
finansowej szpitala, oraz kontraktów na 2009 rok.  
 
 Ad. 4 Oferta firmy „Szpitale polskie” dotycząca dzierŜawy szpitala. 
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Pan Marian Krzyczkowski – Wicestarosta przedstawił ofertę firmy  
„ Szpitale Polskie S.A.  z siedzibą w  Katowicach , ul. Czajek 41, która jest 
zainteresowana   dzierŜawą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, wraz z Podstawowym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, oraz budową nowej części szpitala z 
blokiem operacyjnym. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną ofertą, oraz zaakceptował dalsze 
rozmowy z kontrahentem.  
 
Ad. 5 ZłoŜenie wniosku do programu „Wieloletni Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008 – 2011”. 
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu  
przestawiła Zarządowi informację, iŜ 28 października Rada Ministrów podjęła 
decyzje w sprawie uruchomienie Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych na lata 2008 – 2011. Program realizowany będzie od 31 października 
2008 r. do dnia 31 grudnia 2011 i na jego realizację przeznaczono 3 miliardy 
złotych. Kwota dofinansowania nie moŜe przekroczyć 300 tyś  zł. w ciągu 3 lat. 
Powiaty mogą składać po dwa wnioski do 50% dofinansowania. Powiat musi 
posiadać na ten cel środki. Koordynacją projektu zajmować się będzie 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Termin składania 
wniosków do 21 listopada 2008 roku. Program dotyczy dróg gminnych i 
powiatowych, a w szczególności następujących prac:  

      - przebudowa i remont dróg (m.in.: przebudowa drogi gruntowej na drogę o 
nawierzchni twardej, zmiana geometrii drogi, podniesienie nośności 
konstrukcji, poprawa równości i szorstkości nawierzchni). Przy realizacji tego 
typu inwestycji konieczne będzie spełnienie wymogów wynikających z ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, 
z późn. zm.) i dołączenie do wniosku o dofinansowanie zgłoszenia 
przebudowy lub pozwolenia na budowę;  

      - budowa drogi. Przy realizacji tego typu inwestycji konieczne będzie 
dołączenie do wniosku o dofinansowanie zgłoszenia lub pozwolenia na 
budowę;  

     - działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg istniejących 
(m.in.: wyposaŜenie dróg w rozwiązania i elementy wyposaŜenia dróg 
poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego: budowa chodników, budowa 
azyli dla pieszych, fizyczne separowanie ruchu pieszych od ruchu pojazdów, 
sygnalizacje świetlne, rozdzielenie kierunków ruchu, montaŜ barier 
ochronnych, poprawa jakości oznakowania poziomego i pionowego, 
dodatkowe oznakowanie niebezpiecznych łuków poziomych).  
Główne cele programu to:  

-    wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg 
gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i 
poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego.  
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-    wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią 
dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności 
lokalnych ośrodków gospodarczych.  
Zarząd zobowiązał Panią Dyrektor do złoŜenia wniosków na 2 drogi powiatowe  
tj. Biała Rawska – Nowe Miasto na odcinku Szwejki – Sadkowice długość 
2480m., oraz Pukanin – Mogielnica przejście przez Regnów długość 
 2485 m.  
 
Ad. 6 Remont budynku na ul. Tomaszowskiej Wydziału Komunikacji, Dróg i  
Transportu. 
W tym samym punkcie Pani Małgorzata Killman zwróciła się z prośbą do 
Zarządu o zgodę na remont budynku, w którym mieszczą się Wydziały 
Komunikacji , Dróg i Transportu przy ul. Tomaszowska 8.  
Zarząd wyraził zgodę na remont budynku przy ul. Tomaszowskiej 8, 
zabezpieczając na  ten cel  środki w tegorocznym budŜecie w wysokości 54.200 
zł.  
 
Ad. 7 WyraŜenie zgody na wykreślenie z ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych prowadzonej przez Zarząd Powiatu Rawskiego Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej i Technikum dla 
Dorosłych w Rawie Mazowieckiej prowadzonych przez Panią Jolantę 
Kaźmierczak. 
Realizując przyjęty porządek obrad Pani Jadwiga Majchrzak - Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił wniosek Pani Jolanty 
Kaźmierczak o wyraŜenie zgody  na wykreślenie z ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych prowadzonej przez Zarząd Powiatu Rawskiego Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej i Technikum dla 
Dorosłych w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu przychylnie ustosunkował się do wniosku. 
      

     Ad. 8 Wydanie opinii w sprawie dofinansowania Programu Edukacji 
Zdrowotnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w 
Rawie Mazowieckiej. 

     Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w 
Rawie Mazowieckiej  zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w sprawie 
dofinansowania Programu Edukacja Zdrowotna. 

     Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie Programu Edukacja 
Zdrowotna nie więcej niŜ 1000 zł. rocznie według realnych wydatków.   
 
Ad. 9 Wydanie opinii w sprawie dofinansowania Programu z gimnastyki 
korekcyjnej – szkoła Ponadgimnazjalna (dotyczy Zespołu Szkół-Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej. 
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Dyrektor ZS – CEZiU w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z prośbą o 
wydanie opinii o dofinansowanie Programu z gimnastyki korekcyjnej – szkoła 
Ponadgimnazjalna im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie Programu w ramach 
bieŜących wydatków z rezerwy oświatowej w wysokości 26.000 zł na 
wyposaŜenie sali w ramach Programu gimnastyki korekcyjnej. 
 

   Ad. 10 Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Starej      
Wojskiej  o dofinansowanie konkursu poetyckiego. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starej Wojskiej  zwrócił się z wnioskiem o 
dofinansowanie III edycji konkursu poetyckiego, który odbędzie się w 
przyszłym roku w wysokości 1.000 zł.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek i zlecił wpisanie konkursu do 
kalendarza imprez na 2009 r.   
 
Ad. 11 Dofinansowanie koncertu z okazji Obchodów Święta Niepodległości. 
Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu koncertu z okazji obchodów Święta 
Niepodległości w wysokości 2.250 zł. 
 
Ad. 12 Przedstawienie    stanu zagospodarowania mienia Powiatu. 
Pan Dyrektor Stefan Goryczka wspólnie z Panem Dyrektorem Leszkiem 
Przybyłem, przedstawili  stan zagospodarowania mienia Powiatu na dzień 
4.11.2008 r. Zarząd wnioskował, iŜ w stosunku do poniŜszych działek naleŜy 
nanieś kilka  zmiany – działa nr 308 /5 przeznaczona pod rozbudowę szpitala 
zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wnioskiem 
Zarządu, działka nr 3/30 przeznaczona na poszerzenie drogi dojazdowej do 
ŁSSE, działa nr 6/7 przy zmianie w planie zagospodarowania rozwaŜyć 
ewentualną zmianę w planie w celu dostosowania do aktualnych potrzeb, 
działka nr 76 tereny rolne do pozostawienia zgodnie z aktualnym 
przeznaczeniem, działka nr 124 tereny rolne do pozostawienia zgodnie z 
aktualnym przeznaczeniem , działka nr 314 zatwierdzić podział i rozwaŜyć 
moŜliwość wystąpienia o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego, 
ośrodki zdrowia – zostawić tak jak jest, działka nr 548/2, 549 ( ZS-CEZiU) 
rozwaŜyć moŜliwość zagospodarowania działki.  
 Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
 
Ad. 13 Przedstawienie oferty firmy  Blachy „Pruszyński”. 
W tym punkcie Pan Dyrektor Stefan Goryczka przedstawił ofertę Firma „Blachy 
Pruszyński „  w sprawie zakupu części działki nr 308/34 ( ok. 7800 m2).  
Zarząd wyraził zgodę na sprzedaŜ z uwzględnieniem złoŜonego wniosku na 
włączenie w/w działki do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  
 
Ad. 14 Przedstawienie oferty Pana Tadeusza Gacparskiego w sprawie zakupu 
przez Powiat nieruchomości przy ul. Krakowskiej. 
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Pan Dyrektor Stefan Goryczka przedstawił ofertę Pana Tadeusza 
Gacparskiego w sprawie zakupu przez Powiat nieruchomości przy ul. 
Krakowskiej, w której  Pan Gacparski w złoŜonych listach procesowych 
proponuje kwotę za nieruchomość w wysokości 202.200,00zł za 1100 m2 jako 
kwotę za wartość gruntu, oraz kwotę 50.000,00 zł za bezumowne korzystanie z 
tej nieruchomości za cały okres ( od lat 60 do chwili obecnej ).  
Zarząd postanowił uznać kwotę w wysokości 18.000,00 zł za bezumowne 
korzystanie z nieruchomości w okresie , gdy Powiat nabył prawa własności do 
naniesień ( od 2001 r. ), oraz za wartość gruntu kwotę w wysokości 162.000,00 
zł co w całości daje kwotę 180.000,00 zł.  
 
 
Ad. 15 Omówienie projektów: „ Program ochrony środowiska „ i „ Plan   
gospodarki odpadami”. 
Na jednym z poprzednich posiedzeń, Członkowie Zarządu otrzymali „Program 
ochrony środowiska” i „Plan gospodarki odpadami „ sporządzone przez 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.  
Po zapoznaniu się z materiałem, Zarząd Powiatu przyjął bez uwag  powyŜsze 
programy.  
 
Ad. 16 Sprawy róŜne.  
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu Powiatu  
na dzień 10 listopada  2008 r. o godz. 1200. 
 
 Ad. 17 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia – Marian 
Krzyczkowski o godz. 1300 dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.  
 
Sporządziła: Kinga Kacprzak 
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Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak             Starosta Rawski    (-)     .............................................               
 
Marian Krzyczkowski  Wicestarosta  (-) ............................................. 
 
Wacław Adamczyk  Członek Zarządu   (-) ............................................. 
 
Krzysztof Janeczek  Członek Zarządu   (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu   (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


