
P R O T O K Ó Ł  NR 111/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 5 lutego 2009 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
Ponadto w obradach brali udział: Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, 
Pani Anna Idzikowska – Dyrektor SP ZOZ,  Pani ElŜbieta Bursztynowicz – Z-ca 
Dyrektora SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, Pani Urszula Przerwa – Dyrektor 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Małgorzata Killman – Dyrektor 
Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu, Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału 
Rozwoju, Promocji i Informacji.  
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 w SP ZOZ za 2008 rok.  
4.  Projekt planu finansowego na 2009 rok w SP ZOZ. 
5. Propozycja Szpitali Polskich w sprawie współpracy przekształcenia SP ZOZ.  
6. Projekt programu „ Wsparcie JST w działaniach stabilizujących system 

ochrony zdrowia . 
7. Zatwierdzenie harmonogramu pracy aptek. 
8. WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargów na roboty drogowe. 
9. Prośba Dyrektora ZSP w Białej Rawskiej o wyraŜenie zgody na zajęcia 

dodatkowe przygotowujące do egzaminu maturalnego. 
10. Prośba Pana Leszka Góreckiego o nadanie uprawnień Technikum 

Uzupełniającemu dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej. 
11. Przedstawienie listu intencyjnego w sprawie powołania Punktu 

Konsultacyjnego Politechniki Łódzkiej.  
12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej o 

dofinansowanie projektu „ Edukacja ekologiczna uczniów ZS-CEZiU im. 
Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej połączona z monitoringiem 
środowiska 2009”, oraz projektu wymiany młodzieŜy z Węgrami.  

13. Prośba Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego o sfinansowanie nagród dla 
uczestników Konkursu Języka Angielskiego. 

14. Opinia o wprowadzeniu naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych. 
15. Zmiany w PRL. 
16. Wniosek Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Maz. w sprawie remontu 

podłogi. 
17. Informacja o naborze wniosków na budowę boisk wielofunkcyjnych. 
18. Propozycje porządku XXVIII Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
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19. Sprawy róŜne. 
20. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godz. 1000 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 w SP ZOZ za 2008 rok.  
Pani Anna Idzikowska – Dyrektor SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej swoje 
wystąpienie rozpoczęła od przedstawienia informacji o sytuacji finansowej 
opierając się o sprawozdanie F-01 za 2008 rok. Poinformowała, Ŝe sytuacja 
finansowa rawskiego szpitala jest bardzo trudna i niebezpieczna.  
Pan Starosta zwrócił się z pytaniem do Pani Dyrektor, czy został ogłoszony 
konkurs na stanowisko Księgowego w szpitalu. Dyrektor Idzikowska 
odpowiedziała, iŜ był ogłoszony konkurs, ale nie przyniósł efektu i trwają 
obecnie rozmowy z  kandydatami na głównych księgowych. O wyniku 
przeprowadzonych rozmów Pani Dyrektor zobowiązała się poinformować 
Starostę. Pan Starosta zobowiązał Panią Dyrektor Idzikowską do podjęcia 
rozmów z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w sprawie spłaty zobowiązań. 
Zobowiązano Panią Urszulę Przerwa – Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej  do przygotowania analizy porównawczej sprawozdań F-01 z roku 
2007 i 2008 r., oraz wykazu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i 
usług oraz tych wierzytelności, które zagraŜają dalszemu funkcjonowaniu 
szpitala. Pani Dyrektor sporządzi wykaz największych wierzycieli na najbliŜsze 
posiedzenie Zarządu.   
Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od I – XII 
2008 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 4 Projekt planu finansowego SP ZOZ na 2009 rok . 
Zarząd zobowiązał Panią Dyrektor Annę Idzikowską  do udzielenie wyjaśnień 
dotyczących  projektu planu finansowego SP ZOZ na 2009 r. Dyrektor  wyjaśni 
na kolejnym posiedzeniu Zarządu niezgodności stanu faktycznego z 
przedstawionym planem finansowym.  
 
Ad. 5 Propozycja „Szpitali Polskich” w sprawie współpracy przy przekształceniu           
SP ZOZ. 
Pan Marian Krzyczkowski – Wicestarosta zapoznał członków Zarządu ze 
stanowiskiem Szpitali Polskich S.A o  propozycji współpracy w sprawie 
stworzenia nowoczesnego szpitala powiatowego, który będzie spełniał 
oczekiwania zdrowotne społeczeństwa powiatu rawskiego. Materiał z propozycją 
firmy „ Szpitale Polskie „ otrzymali członkowie Zarządu. W związku z tą 
propozycją Pan Wicestarosta zaproponował, aby rozpatrzyć propozycję 
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wszczęcia postępowania przetargowego na dzierŜawę szpitala i przygotować 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Ad. 6 Projekt programu „ Wsparcie JST w działaniach stabilizujących system 
ochrony zdrowia. 
Pani Dyrektor Urszula Przerwa przekazała członkom Zarządu materiały 
dotyczące Programu wieloletniego pod nazwą „ Wsparcie Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia „ celem 
zapoznania się. Pan Wicestarosta zaproponował Członkom Zarządu, aby 
przeanalizowali rządowy programem i rozwaŜyli przystąpienie  do tego 
programu. 
 
Ad. 7 Zatwierdzenie harmonogramu pracy aptek. 
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
przedstawiła harmonogram dyŜurów aptek w Rawie Mazowieckiej na miesiące 
luty i marzec 2009 r. stanowiących załącznik nr 3 i 4 do niniejszego protokołu.  
Zarząd zatwierdził przedstawione harmonogramy.  
 
Ad. 8 WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargów na roboty drogowe. 
 Pani Małgorzata Killman zwróciła się z prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie 
przetargów na roboty drogowe. 
Przetargi nieograniczone: 

1. Przebudowa drogi powiatowej Pukinin-Mogielnica, 
 2,485km/1682000 zł. 

2. Przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska – Nowe Miasto  2,48 
km/1600000 zł. 
PowyŜsze drogi realizowane będą w ramach Wieloletniego Programu pn. 
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” 

3. Remont drogi powiatowej na odc. Stara Wieś-Chodnów  - 2,2 
km/450000 zł. 

4. Remont drogi powiatowej na Biała Rawska –Regnów  - 1,0 
km/285000 zł. 

5. Remont drogi powiatowej Cielądz-Sanogoszcz    – 1,0 
km/200000 zł. 

6. Zakup kruszywa na utwardzenie drogi na odc. Zuski-dr. Woj. 707 -             
200000 zł. 

Ponadto wystąpiła o wyraŜenie zgody: 

a)  na zakup: 

- emulsji asfaltowej (jako zamówienia do 14 tys EURO)  40 Mg 61000 zł. 
      – do remontów cząstkowych, 

- grysów do remontów cząstkowych,  

- kostki brukowej (800 m2),  

- krawęŜników (650m), 
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- obrzeŜy (650m), 

- masy bitumicznej „na gorąco” w ilości 100 Mg – 35000 zł., 

- geokraty – 5600 m2, do umocnień rowów i poboczy na drogach Sadkowice-
Kaleń  i Rosławowie-Pągów – 55000 zł oraz geowłókniny w ilości 5600 m2 – 
10000 zł., 

- masy bitumicznej „na zimno” – 40 Mg – 25000 zł, 

- piasku – 2500 Mg – 22000 zł – do bieŜącego utrzymania dróg, 

- betonu – 200 m3- do bieŜącego utrzymania dróg. 

b) zlecenia usług: 

- równiarką – 430 godz (na cały 2009 r.)  53000 zł - do bieŜącego utrzymania 
dróg, 

- koparką – 530 godz (na cały 2009 r.)  46000 zł -  bieŜącego utrzymania dróg, 

- rozkładarką – do rozkładania kruszywa – 50000 zł, 

- transportowych – samochód cięŜarowy – 45000 zł – do bieŜącego utrzymania 
dróg w 2009r. 

- wykonanie zdjęć sekwencyjnych na pozostałej  sieci dróg powiatowych 
(ok.40%) – 23000zł, 

- ścinanie poboczy – 150000 zł. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie powyŜszych przetargów.  
 
Ad. 9 Prośba Dyrektora ZSP w Białej Rawskiej o wyraŜenie zgody na zajęcia 
dodatkowe przygotowujące do egzaminu maturalnego.  
Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do prośby Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej wyraŜając zgodę na zmianę w planie 
organizacyjnym szkoły. 
  
Ad. 10 Prośba Pana Leszka Góreckiego o nadanie uprawnień Technikum 
Uzupełniającemu dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej. 
Pani Jadwiga Majchrzak przedstawiła prośbę Pana Leszka Góreckiego, w której 
Pan Górecki zwrócił się do Zarządu Powiatu o nadanie uprawnień Technikum 
Uzupełniającemu dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej. Prośbę swą motywuje 
tym, iŜ Technikum prowadzi swoją działalność od 1 września 2008 r.  w systemie 
zaocznym, obecnie kształci słuchaczy w zawodzie technik mechanik. Posiada 
aktualny wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, oraz opinię 
Łódzkiego Kuratora Oświaty.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę o nadanie uprawnień Technikum Uzupełniającemu 
dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej.    
 
Ad. 11 Przedstawienie listu intencyjnego w sprawie powołania Punktu 
Konsultacyjnego Politechniki Łódzkiej. 
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W kolejnym punkcie Pani Jadwiga Majchrzak przedstawiła list intencyjny 
w sprawie powołania Punktu  Konsultacyjnego Politechniki Łódzkiej od dnia 
01.10.2009 r. w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd wyraził zgodę na powołanie  Punktu Konsultacyjnego Politechniki 
Łódzkiej, lecz konieczna jest weryfikacja przedstawionego porozumienia.  
 
Ad. 12 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej o 
dofinansowanie projektu „ Edukacja ekologiczna uczniów ZS-CEZiU im. 
Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej połączona z monitoringiem 
środowiska 2009”, oraz projektu wymiany młodzieŜy z Węgrami.  
Zarząd Powiatu zdecydował, aby Dyrektor szkoły zwrócił się o środki na wkład 
własny projektu pt. „Edukacja ekologiczna uczniów ZS-CEZiU im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej połączona z monitoringiem środowiska 2009” 
do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Natomiast projekt wymiany młodzieŜy z Węgrami  Zarząd zatwierdził i prosi o 
szczegółowe przedstawienie porozumienia współpracy wymiany młodzieŜy z 
Węgrami.  
 
Ad. 13 Prośba Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego o sfinansowanie nagród 
dla uczestników Konkursu Języka Angielskiego. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sfinansowanie nagród dla uczestników 
Konkursu Języka Angielskiego w wysokości 300 zł.   
 
Ad. 14 Opinia o wprowadzeniu naboru elektronicznego do szkół 
ponadgimnazjalnych. 
Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię o wprowadzeniu naboru elektronicznego 
do szkół ponadgimnazjalnych. 
  
Ad. 15 Zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego. 
Zaproponowano wprowadzenie następujące zmiany: 

1. zmieniono tytuł rozdziału 4.3. z „Plany i projekty inwestycyjne” na 
„Wieloletni plan inwestycyjny”. 

2. w planach inwestycyjnych: 
a. wykreślono pozycję dotyczącą termomodernizacji przychodni w 

Białej Rawskiej; 
b. wykreślono pozycję dotyczącą remontu budynku przy ul. Armii 

Krajowej; 
c. zmiano nazwy zadań inwestycyjnych drogowych zgodnie z tytułami 

proponowanych projektów unijnych; 
3. zweryfikowano kilka wskaźników monitoringu, których nie da się 

monitorować z powodu braku danych statystycznych (np. wykreślono 
„liczba posesji podłączonych do kanalizacji”; zostawiono „procent 
gospodarstw korzystających z sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej”.) 

4. usunięto powtarzające się zadania. 
Zarząd Powiatu zaakceptował powyŜsze zmiany. 
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Ad. 16 Wniosek Liceum Ogólnokształcącego w Rawie 
Mazowieckiej w sprawie remontu podłogi. 
Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji przedstawił 
wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej w sprawie 
przekazania środków finansowych przeznaczonych na remont podłóg w dwóch 
salach lekcyjnych na parterze. Wskazane jest wykonanie remontu podłóg , poniewaŜ 
podłogi w tych salach są drewniane, zagrzybione  wobec czego w pomieszczeniach 
tych unosi się nieprzyjemny zapach. Pod oknami w podłogach są znaczne ubytki a 
występujące duŜe nierówności zagraŜają bezpieczeństwu uczniów. Całkowita 
powierzchnia  podłóg w tych salach wynosi 108 m2. Koszt remontu wyniósłby 5500 
zł.  Robociznę szkoła wykona we własnym zakresie. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na remont podłóg przeznaczając środki w wysokości 
5500 zł na ten cel w miesiącu marcu. 
  
 Ad. 17 Informacja o naborze wniosków na budowę boisk wielofunkcyjnych. 
Ministerstwo Sportu ogłosiło program na budowę boisk wielofunkcyjnych dla 
dzieci i młodzieŜy. Wnioski do projektu moŜna składać do  16 marca 2009 roku. 
Dofinansowanie do 50% przy czym nie więcej niŜ 200 tyś zł. Szczególnie 
preferowane będą te projekty, które były składane, a nie dostały dofinansowania. 
Został zaktualizowany kosztorys inwestorski na kwotę 706 tyś zł, jest 
opracowana dokumentacja. Zarząd zdecydował o złoŜeniu wniosku na budowę 
boiska przy Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej. 
 
Ad. 18 Propozycje porządku XXVIII Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
W tym punkcie Pan Sekretarz przedstawił proponowany porządek obrad XXVIII 
Sesji Rady powiatu Rawskiego: 
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacja 
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
finansowych otrzymanych z PFRON przeznaczonych na realizację tych zadań w 
2009 roku. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii uchwały Sejmiku Województwa 
Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności specjalistycznego psychiatrycznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.  
5. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2009 rok.  
 
Ad. 19 Sprawy róŜne.  
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin najbliŜszej Sesji Rady Powiatu 
Rawskiego na dzień 20 lutego 2009 r. na godzinę 1000. Kolejny termin 
posiedzenia Zarządu Powiatu ustalono na dzień 9 lutego 2009 r. o godz. 1200. 
RównieŜ w sprawach róŜnych zabrał głos Pan Sekretarz Sławomir Stefaniak, 
który poinformował Zarząd, iŜ wpłynęło pismo od  Pani Magdaleny Flejszman 
najemcy lokalu w Sierzchowach o umoŜliwienie wykupu mieszkania w budynku 
Ośrodka Zdrowia. Zarząd podejmie decyzję po uzyskaniu stanowiska Gminy 
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Cielądz, czy Gmina jest zainteresowana przejęciem nieruchomości, jeśli będzie 
odpowiedz negatywna Zarząd wtedy podejmie decyzję o ogłoszeniu przetargu na 
sprzedaŜ lokalu. Zarząd wyraził zgodę o przedłuŜenie terminu umowy najmu. 
Kolejny wniosek wpłynął od Stowarzyszenia Amazonek i Diabetyków w sprawie 
zamiany lokalu na większy. Stowarzyszenie nadmienia, iŜ  uŜyczony lokal na 
parterze budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Niepodległości 8 nie  spełnia 
warunków na działalność Zarządu. W związku tą prośba Zarząd zaproponował 
uŜyczenie lokalu na I piętrze budynku Przychodni Rejonowej przy ul. 
Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej. 
 
Ad. 20 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia – Józef 
Matysiak  o godz. 1300 dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.  
 
Sporządziła: Kinga Kacprzak 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski (-)     ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta (-) ............................................. 
 
Wacław Adamczyk  Członek Zarządu (-)          ............................................. 
 
Krzysztof Janeczek  Członek Zarządu (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


