
P R O T O K Ó Ł NR 122/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 15 maja 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 Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i 
Sportu, Pani Urszula Przerwa - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej, Pani ElŜbieta Bursztynowicz - Z-ca Dyrektora SPZOZ, Pani Danuta 
Zwolińska – Naczelna Pielęgniarek w SPZOZ, Pani Wiesława Stępniewska –      
Z-ca Głównego Księgowego w SPZOZ, 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 o sytuacji finansowej i działalności SPZOZ za pierwszy 

kwartał br. 
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2008 rok w SPZOZ. 
5. Przyjęcie ulotki informującej o działaniach związanych z 

przekształceniem SPZOZ. 
6. Informacja o realizacji harmonogramu przekształcenia SPZOZ. 
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę nr 

XXIX/159/2009 z dnia 25 marca 2009 rok w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli. 

8. Rozpatrzenie wniosku MUKS „ Juvenia” w sprawie pokrycia kosztów 
wyjazdu Zawodników do Nysy. 

9. Przedstawienie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w 
Rawie Mazowieckiej w sprawie potrzeb remontowo – budowlanych 
wynikających z przeglądu okresowego budynku szkoły. 

10. WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu na drugi etap budowy drogi w 
ŁSSE, oraz remonty dróg. 

11. WyraŜenie zgody na remont elewacji budynku po Ośrodku Zdrowia w 
Białej Rawskiej. 

12. Informacja w sprawie kosztów remontu budynku przy ul. Reymonta 11. 
13. Sprawy róŜne. 
14. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1000 dokonał Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
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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 o sytuacji finansowej i działalności SPZOZ za pierwszy 
kwartał br. 
 Pani Wiesława Stępniewska Z-ca Głównego Księgowego SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej przedstawiła informację o sytuacji finansowej i działalności 
rawskiego szpitala za okres styczeń – marzec 2009 r. W omawianym okresie 
koszty działalności operacyjnej  SP ZOZ stanowiły kwotę 4.806.202,30 zł. 
Przychody ze sprzedaŜy w okresie sprawozdawczym wynosiły 4.976.577,10 zł. 
Wartość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia wg zawartych umów w I 
półroczu roku 2009 wynosi 9.907.676,60 zł, z czego w analizowanym okresie 
zrealizowano 5.190.207,87 zł. co stanowi 52,39%. zł. Szczegółowe informacje o 
sytuacji finansowej SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej zawarte zostały w 
załącznikach nr 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszego protokołu.  
 Starosta Rawski – Józef Matysiak nawiązując do sprawy poŜyczki jaką SPZOZ 
miał otrzymać w ubiegłym roku i poprosił Panią Dyrektor Urszulę Przerwa o 
przygotowanie kopii pism, które zostały przesłane do Wojewody Łódzkiego i 
Ministra Zdrowia w związku z nieotrzymaniem poŜyczki.  
 Pan Starosta zwrócił uwagę na rozwaŜeniu moŜliwości  znalezienia innego 
podmiotu, najlepiej z terenu miasta Rawa Mazowiecka, który świadczyłby 
usługi w zakresie przygotowywania posiłków dla pacjentów szpitala Zobowiązał 
do poszukania innego podmiotu w zakresie świadczenia usług laboratoryjnych. 
Ponadto Zarząd zobowiązał SP ZOZ do przygotowywania wykazu wierzycieli.  
Zarząd Powiatu przyjął przedstawione informacje. Do sytuacji finansowej  
SP ZOZ, Zarząd Powiatu będzie powracał  na kolejnych posiedzeniach.  
 
Ad. 4 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2008 rok w SPZOZ. 
W związku z nieudzielaniem wyjaśnień do sprawozdania finansowego za 2008 
rok w SPZOZ  przyjęcie uchwały przełoŜono na kolejne posiedzenie Zarządu.  
 
Ad. 5 Przyjęcie ulotki informującej o działaniach związanych z 
przekształceniem SPZOZ. 
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia, i Polityki Społecznej 
przedstawiła Zarządowi Powiatu dwie wersje ulotki informującej o działaniach 
związanych z przekształceniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Po dyskusji i drobnych korektach Zarząd 
Powiatu zaakceptował wersję krótszej ulotki informacyjnej. Ulotki informacyjne 
stanowią załącznik nr 2 i 3 do protokołu.  
 
Ad. 6 Informacja o realizacji harmonogramu przekształcenia SPZOZ. 
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Pani Dyrektor Urszula Przerwa przedstawiła Zarządowi Powiatu informację o 
realizacji harmonogramu przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej : 

1. Została podjęta uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie kierunków 
zmian organizacyjno – prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

2. Rozesłano projekt uchwały o likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej do zaopiniowania 
upowaŜnionym podmiotom.  

3. Opracowano ulotkę informującą o działaniach związanych z 
przekształceniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej.  

4. Rozeznano się na rynku usług w zakresie kosztów opracowania programu 
reorganizacji ochrony zdrowia w powiecie rawskim.  

Zabierając głos Pan Wicestarosta poinformował, iŜ w dniu dzisiejszym naleŜy 
wybrać podmiot, który opracuje dokumentację programu reorganizacji ochrony 
zdrowia ( Rządowy program tzw. plan B). W wyniku dyskusji Członkowie 
Zarządu zgodnie zaakceptowali firmę  Szpitale Polskie S.A. z  Katowic. Do  
negocjacji ceny opracowania dokumentacji Zarząd upowaŜnił Panią Dyrektor 
Urszule Przerwa.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyŜsza informacją. 
 
Ad. 7 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę nr 
XXIX/159/2009 z dnia 25 marca 2009 rok w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli. 
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
omówiła projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały. 
 
Ad. 8 Rozpatrzenie wniosku MUKS „ Juvenia” w sprawie pokrycia kosztów 
wyjazdu Zawodników do Nysy. 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ Juvenia” zwrócił się z prośbą o 
pokrycie kosztów w wysokości 1300 zł wyjazdu zawodników na turniej 
półfinałowy o Mistrzostwo Polski Młodzików do Nysy. 
Zarząd Powiatu przychylnie ustosunkował się do prośby przeznaczając na 
powyŜszy cel kwotę w wysokości 1300 zł. 
  
 Ad. 9 Przedstawienie wniosku Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w 
Rawie Mazowieckiej w sprawie potrzeb remontowo – budowlanych 
wynikających z przeglądu okresowego budynku szkoły. 
Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej zwrócił się do 
Zarządu Powiatu z wnioskiem o przekazanie środków finansowych w 
wysokości 80.000,00 zł. na potrzeby remontowo-budowlane (wykonanie zaleceń 
pokontrolnych wynikających z przeglądu okresowego budynku szkoły).  
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Zarząd Powiatu polecił aby Wydział Oświaty, Kultury i Sportu wraz z 
Inspektorem ds. Inwestycji Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji przejrzeli 
wniosek i określili zakres niezbędnych prac oraz określili  koszt ich wykonania . 
  
Ad. 10 WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu na drugi etap budowy drogi w 
ŁSSE, oraz remonty dróg. 
Pani Małgorzata Killman – zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o 
ogłoszenie przetargu na Budowę drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w 
Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Rawie Mazowieckiej.   
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie powyŜszego przetargu ponadto 
Zarząd  wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na remonty 
dróg w miejscowościach: Biała Rawska – Grzymkowice, Wilcze Piętki, Pągów 
– Rylsk, Rawa Mazowiecka - Wilkowice , Cielądz – Sierzchowy. 
 
Ad. 11 WyraŜenie zgody na remont elewacji budynku po Ośrodku Zdrowia w 
Białej Rawskiej. 
Burmistrz Miasta Biała Rawska zwrócił się z prośbą o wyraŜenie zgody na 
remont elewacji budynku po Ośrodku Zdrowia w Białej Rawskiej, który jest 
własnością Powiatu a uŜytkowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Zakres robót obejmuje min. malowanie 
elewacji zewnętrznej. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie robót związanych z malowaniem 
elewacji budynku.  
 
Ad. 12 Informacja w sprawie kosztów remontu budynku przy ul. Reymonta 11. 
Pan Sławomir Stefaniak przekazał Zarządowi Powiatu informacje w sprawie 
kosztów remontu budynku przy ul. Reymonta 11 w Rawie Mazowieckiej. 
Wyceny remontu budynku dokonało Rawskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z oo. w Rawie Mazowieckiej. Koszt remontu budynku został 
wyceniony na kwotę 71.500 zł. W związku z tym, iŜ budynek będzie 
sprzedawany Zarząd Powiatu zdecydował, aby dokonać drobnych napraw 
budynku przeznaczając na ten cel kwotę 5.000 zł.  
 
Ad. 13 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
22.05.2009 r. na godz. 900 , oraz termin Sesji na 9.06.2009 r. na godz.1100. 
 
Ad. 14 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1200 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
 
W załączeniu: 

      - wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 



 5 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


