
P R O T O K Ó Ł NR 115/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 11 marca 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: Pani Teresa Pietrzak – 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego, Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pan Stefan Goryczka- 
Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Pan 
Krzysztof Gawot – Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, Pani 
Halina Bartkowicz- BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, Anna Idzikowska – Dyrektor SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, Pani 
Wiesława Stępniewska- Z-ca Głownego Księgowego  SP ZOZ  w Rawie 
Mazowieckiej , Pani Urszula Przerwa- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej, Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji, 
Pani Anna Ostalska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa, Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i 
Transportu.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Informacja z bieŜącej działalności SP ZOZ. 
4. WyraŜenie zgody na przedłuŜenie dzierŜawy pomieszczeń Przychodni w 

Rawie Mazowieckiej dla NZOZ ER – DENT na świadczenie usług 
stomatologicznych.  

5. Koncepcja przekształcenia SP ZOZ. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi Liceum 

Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej pełnomocnictwa do 
reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie oraz realizacji projektu „ Klucz do matury”. 

7. Wniosek o dofinansowanie ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej w związku 
z organizacją Dni Promocji Zdrowia. 

8. Powiatowy Kalendarz Imprez Kulturalnych i Sportowych na 2009 rok.  
9. Regulamin wynagradzania nauczycieli.  
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Planu Rozwoju 

Lokalnego. 
11. Przedstawienie koncepcji zagospodarowania części Internatu w ZSP w 

Białej Rawskiej na potrzeby zaplecza kompleksu boisk.  
12. Informacja o ogłoszonym konkursie na rehabilitację dzieci i młodzieŜy. 
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13. Prośba o udostępnienie pomieszczenia na potrzeby prowadzenia terapii i 
rozmów psychologicznych.  

14. Rozpatrzenie wniosku RMSM w Rawie Mazowieckiej o dofinansowanie 
zadrzewienia terenów osiedlowych.  

15. Rozpatrzenie wniosku ZS CEZiU o dofinansowanie z PFOŚiGW projektu 
z zakresu edukacji ekologicznej.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi 
powiatowej w powiecie Ŝyrardowskim i tomaszowskim.  

17. Uchwała w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
18. Rozpatrzenie wniosku PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. w sprawie 

sprzedaŜy bezprzetargowej działki Nr 549/2 w Rawie Mazowieckiej.  
19. Rozpatrzenie podania firmy PHU Stanley w sprawie kupna drewna. 
20. Wniosek w sprawie sprzedaŜy lub dzierŜawy Ośrodka Zdrowia w 

Sierzchowach.  
21. Porządek XXIX Sesji Rady Powiatu. 
22. Sprawy róŜne. 
23. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1000 dokonał Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku dzisiejszego 
Zarządu równieŜ uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Informacja z bieŜącej działalności SP ZOZ. 
Pani Anna Idzikowska – Dyrektor SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej  
przedstawiła informacje w tej sprawie na podstawie sprawozdania o kosztach i 
przychodach i wyniku finansowym, które stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
Pani Dyrektor poinformowała Zarząd, iŜ sytuacja w SPZOZ jest niebezpieczna, 
gdyŜ obecnie jest zachwiana   płynność finansowa zakładu. Zaległości w spłacie 
zobowiązań  publiczno – prawnych występują wobec  Urzędu Skarbowego, 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych a takŜe  zobowiązania podatkowe wobec pracowników.      
Z tymi  instytucjami trwają rozmowy o rozłoŜenie na raty zaległych 
zobowiązań.  Z ZUS została zawarta ugoda do końca 2009 roku w sprawie 
spłaty zaległych zobowiązań, natomiast bieŜące zobowiązania regulowane są 
terminowo. Ponadto Pani Dyrektor poinformowała, Ŝe do 13 marca br. będzie 
znana decyzja o przyznanych środkach Unijnych na zakup karetki. Projekt planu 
finansowego na dzień dzisiejszy jest nie znany i nie są znane konkretne kwoty 
na 2009 rok. Pani Dyrektor poinformował o zakwestionowaniu przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia świadczeń hospitalizacyjnych wykonanych w latach 2006-
2007 na kwotę 259.826 zł. Wstępna analiza zakwestionowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń pokazuje na istotne rozbieŜności w 
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ocenie przedstawionej przez SPZOZ i Funduszu. PowyŜsza kwestia nadal 
pozostaje na etapie uzgodnień. W przypadku utrzymania w mocy przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia zakwestionowanych świadczeń ulegnie zmianie 
wynik finansowy w sprawozdaniu F-01 za okres od 1.01.do 31.12.2008r. Zarząd 
Powiatu zobowiązał Panią Dyrektor do informowania na bieŜąco o zawartych 
kontraktach z NFZ na 2009 rok.  oraz do ponownego pisma do Ministra 
Finansów, Ministra Zdrowia i Wojewody Łódzkiego w sprawie poŜyczki dla 
SPZOZ z Banku Gospodarstwa Krajowego . 
 
Ad. 4. WyraŜenie zgody na przedłuŜenie dzierŜawy pomieszczeń Przychodni w 
Rawie Mazowieckiej dla NZOZ ER – DENT na świadczenie usług 
stomatologicznych.  
Pani Dyrektor Anna Idzikowska przedstawiła wniosek NZOZ ER – Dent ul. 
Wyszyńskiego 5/25, 26-300 Opoczno Edyta Przyborek w sprawie  przedłuŜenia 
dzierŜawy pomieszczeń gabinetów stomatologicznych na kolejne 3 lata w 
budynku Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej przy 
ul. Niepodległości 8. Umowa dzierŜawy kończy się z dniem 31marca 2009 r.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłuŜenie umowy dzierŜawy gabinetów 
stomatologicznych na kolejne 3 lata.  
 
Ad. 5 Koncepcja przekształcenia SP ZOZ. 
Członkowie zarządu otrzymali materiały dotyczące dwóch  koncepcji 
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej. 
Wariant I polegałby na przystąpieniu Powiatu do programu rządowego, pod 
nazwą „ Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach 
stabilizujących system ochrony zdrowia” w ramach którego nastąpi 
przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej w spółkę prawa handlowego z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Spółka przejmie  realizację świadczeń zdrowotnych bez 
istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielenia i ich jakości w 
ramach umów z narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie w jakim były one 
realizowane przez SP ZOZ. Spółkę utworzy Powiat i obejmie w niej wszystkie 
udziały. Majątek, uŜytkowany przez SP ZOZ, po jego likwidacji zostanie 
zwrócony Powiatowi. Powiat natomiast wniesie go aportem do spółki, która na 
jego bazie utworzy NZOZ. Obydwa procesy zarówno tworzenia spółki jak i 
likwidacji SPZOZ nastąpią w sposób płynny i nie zakłócą przebiegu 
świadczenia usług. Dokonując takiego przekształcenia w ramach programu 
rządowego, Powiat otrzymałby pomoc finansową z budŜetu państwa, w postaci 
dotacji na spłatę zobowiązań SPZOZ przejętych po jego likwidacji. 
Wariant II w przypadku gdyby Powiat nie został objętym Programem 
rządowym. Zarząd rozwaŜył równieŜ inną koncepcję zmiany formy 
organizacyjno-prawnej SPZOZ. Ten wariant zakłada likwidację Samodzielnego 



 4 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i  znalezieniu partnera, który utworzy 
spółkę, wydzierŜawi majątek oraz przejmie realizację kontraktu.  
Zdaniem Pana Wicestarosty Marian Krzyczkowskiego bezwzględnie naleŜy 
skorzystać z programu rządowego  tzw. planu B i na kwietniowej Sesji Rady 
Powiatu Rawskiego naleŜ podjąć uchwałę o skorzystaniu z rządowego 
programu.   
 
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi Liceum 
Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej pełnomocnictwa. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę udzielającą pełnomocnictwo Dyrektorowi 
Liceum Ogólnokształcącego Panu Arkadiuszowi Woszczykowi do 
reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie oraz realizację projektu „Klucz do matury – Wyrównywanie 
szans edukacyjnych młodzieŜy w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, działanie 9.1.2 „ wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z 
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości 
usług edukacyjnych”. 
Uchwała Nr 166/2009  stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
  
Ad. 7 Wniosek o dofinansowanie ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej w związku 
z organizacją Dni Promocji Zdrowia. 
Pan Krzysztof Gawot – Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu 
przedstawił wniosek Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, w którym szkoła zwraca się z prośbą o 
środki finansowe w wysokości 1000,00 zł. na organizację imprezy szkolnej pn.   
„ Dni Promocji Zdrowia”. 
Zarząd Powiatu zdecydował, iŜ środki w wysokości 1000 zł są zabezpieczone a 
impreza jest ujęta w Powiatowym Kalendarzu Imprez Kulturalnych i 
Sportowych na 2009 rok.  
 
Ad. 8 Powiatowy Kalendarz Imprez Kulturalnych i Sportowych na 2009 rok. 
Pan  Krzysztof Gawot przedstawił projekt Powiatowego Kalendarza Imprez 
Kulturalnych i Sportowych na  rok 2009. 
Zarząd Powiatu po drobnych korektach zatwierdził omówiony projekt. 
Kalendarz stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 9 Regulamin wynagradzania nauczycieli. 
Pan Krzysztof Gawot przedstawił regulamin wynagradzania nauczycieli.  
Zarząd Powiatu zatwierdził powyŜszy regulamin, który stanowić będzie materiał 
na XXIX Sesję Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 10 Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Planu Rozwoju 
Lokalnego. 
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Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego 
Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013. Zmiana dotyczy 
treści punktu  4.3.5. pn. „ Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych – 
inwestycje ponadlokalne’’. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały. 
 
Ad. 11 Przedstawienie koncepcji zagospodarowania części Internatu w ZSP w 
Białej Rawskiej na potrzeby zaplecza kompleksu boisk.  
Pan Piotr Irla przedstawił propozycję adaptacji części internatu w Białej 
Rawskiej  jako zaplecze dla boiska „Orlik” tj. pół parteru jednego skrzydła w 
internacie w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. W 
związku z tym , iŜ zaplecze kompleksu boisk zlokalizowane będzie na parterze 
planowane mieszkania chronione zlokalizowane byłby na I piętrze internatu.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na proponowaną adaptację pomieszczeń internatu 
jako zaplecze kompleksu boisk.  
 
Ad. 12 Informacja o ogłoszonym konkursie na rehabilitację dzieci i młodzieŜy. 
Pani Halina Bartkowicz - BłaŜejewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie przekazała informacje o ogłoszonym konkursie na wsparcie realizacji 
zadania dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie 
rehabilitacji dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej. Na realizację tego zadania 
zaplanowano środki z PFRON w kwocie 45.000 zł. Termin składania ofert 
upływa 14 kwietnia 2009 r.  
Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informacją. 
 
Ad. 13 Prośba o udostępnienie pomieszczenia na potrzeby prowadzenia terapii i 
rozmów psychologicznych.  
Zarząd Powiatu negatywnie ustosunkował się do prośby PCPR o udostępnienie 
pomieszczeń na potrzeby prowadzenia terapii i rozmów psychologicznych z 
uwagi na brak takiego pomieszczenia.  
 
Ad. 14 Rozpatrzenie wniosku RMSM w Rawie Mazowieckiej o dofinansowanie 
zadrzewienia terenów osiedlowych.  
Prezes Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwrócił się z prośbą o  
dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej  zakupu nasadzeń, które zadrzewią tereny osiedlowe Spółdzielni w 
Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie ze środków funduszu w 
wysokości 2.000 zł.   
 
Ad. 15 Rozpatrzenie wniosku ZS CEZiU o dofinansowanie z PFOŚiGW 
projektu z zakresu edukacji ekologicznej.  
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 Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zwraca się z prośbą 
o dofinansowanie w wysokości 8.930 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje  projektu z zakresu edukacji 
ekologicznej. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie projektu ekologicznego 
przeznaczając na ten cel kwotę 8.930 zł.    
 
Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania uchwały w sprawie 
pozbawienia kategorii drogi powiatowej w powiecie Ŝyrardowskim i 
tomaszowskim.  
Pani Małgorzata Killman –Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu  
przedstawiła dwa projektu uchwał w powyŜszej sprawie.  
Zarząd Powiatu Rawskiego pozytywnie zaopiniował uchwały pozbawiające 
kategorię drogi powiatowej drogę nr 4702E Wiskitki- Łubno-Franciszków – ul. 
Kościuszki i Pl. Wolności zlokalizowanej na terenie powiatu Ŝyrardowskiego 
oraz drogę nr 4349E droga krajowa nr 8 ( ul. Warszawska do drogi krajowej nr 
48 ) zlokalizowanej na terenie gminy Lubochnia i gminy miasta Tomaszów 
Mazowiecki w powiecie tomaszewskim.  
Uchwały stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokołu.  
 
Ad. 17 Uchwała w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie zmian w budŜecie roku 2009.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 165/2009, stanowiąca 
załącznik nr 7 do protokołu.  
RównieŜ w tym samym punkcie Zarząd Powiatu przyjął informację z wykonania 
budŜetu za 2008 rok.  
 
Ad. 18 Rozpatrzenie wniosku PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. w sprawie 
sprzedaŜy bezprzetargowej działki nr 549/2 w Rawie Mazowieckiej.  
PGE Dystrybucja Łódź- Teren S.A wystąpiła z wnioskiem o nabycie na 
własność działki nr 549/2 o pow. 150 m2 , połoŜonej  w obrębie 4 Rawy 
Mazowieckiej, przy ul. Zwolińskiego, zabudowanej czynną stacją 
transformatorową, będącą jej własnością. Działka w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest pod tereny uŜyteczności 
publicznej.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę w sprawie sprzedaŜy bezprzetargowej działki nr 
549/2 i zlecił przygotowanie procedury szacunkowej nieruchomości, oraz 
przygotowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego na Sesję.  
 
Ad. 19 Rozpatrzenie podania firmy PHU Stanley w sprawie kupna drewna. 
Firma Stanley zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu o uprzątnięcie i  zakup 
drewna (topoli) , które są przechylone na teren firmy i zagraŜają bezpieczeństwu 
firmy.  
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Zarząd Powiatu zdecydował aby leśniczy wycenił to drzewo  oraz wyraził zgodę 
na sprzedaŜ drewna. 
 
Ad. 20 Wniosek w sprawie sprzedaŜy lub dzierŜawy Ośrodka Zdrowia w 
Sierzchowach.  
Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami przedstawił Zarządowi pismo jakie wpłynęło od Pani 
Kazimiery Jankowskiej dotyczące nabycia na własność, lub wydzierŜawienia 
budynku – wiejskiego ośrodka zdrowia w Sierzchowach Kolonii, która 
chciałaby przeznaczyć budynek na działalność gospodarczą związaną z opieką 
społeczną. 
Zarząd Powiatu zdecydował, aby przygotować odpowiedz na pismo do Pani 
Janowskiej, iŜ dopiero po zajęciu stanowiska, przez Wójta Gmin Cielądz w 
kwestii dalszego sposobu wykorzystania obiektu, moŜemy podjąć decyzję o jej 
przeznaczeniu. Polecił przygotować ponowne pismo do Wójta Gminy Cielądz o 
ustosunkowanie się do propozycji Zarządu Powiatu Rawskiego w sprawie 
przyjęcia przez Gminę Cielądz w drodze darowizny zabudowanej 
nieruchomości.  
 
Ad. 21 Porządek XXIX Sesji Rady Powiatu. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął porządek na XXIX Sesję Rady Powiatu:  
- podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli, 
- podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego,  
- podjęcie uchwały w sprawie zmian budŜetu powiatu,  
- podjęcie uchwały w sprawie zmian Planu Rozwoju Lokalnego, 
- sprawozdanie z rocznej działalności PCPR za 2008 rok.  
- ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu rawskiego za 2008 
rok.  
 
Ad. 22 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych zabierając głos Pan Starosta poinformował Zarząd , iŜ w 
dniu 31.05.2009 r. odbędzie się Święto Ludowo – StraŜackie ponadto ustalono 
kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 23.03.2009 r. na godz. 1000 , oraz 
termin XXIX Sesji Rady Powiatu Rawskiego na dzień 25.03.2009 r. na godzinę 
1000. 
 
Ad. 23 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1400 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
 
W załączeniu: 

      - wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
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Sporządziła : Kinga Kacprzak 
 
 
Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  (-) ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta  (-) ............................................. 
 
Wacław Adamczyk  Członek Zarządu (-)         ............................................. 
 
Krzysztof Janeczek  Członek Zarządu (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


