
P R O T O K Ó Ł NR 132/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 22 lipca 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, Pan Piotr Irla- Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji, 
Pani Anna Ostalska -  Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa, Pani Janina Widulińska – Inspektor d/s kontroli. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Zaopiniowanie projektu Program Ochrony Środowiska i Planu 

Gospodarki Odpadami dla Gminy Cielądz.  
4. WyraŜenie zgody na wycięcie drzew na terenie Przychodni Zdrowia w 

Rawie Mazowieckiej.  
5. Przedstawienie wyników kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Rawie Mazowieckiej.  
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla 

nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego.  

7. Wniosek Dyrektora ZSCEZiU w sprawie wykonania remontu kapitalnego 
dachu na Warsztatach Szkolnych. 

8. Informacja w sprawie zabezpieczenia świadczeń medycznych dla 
mieszkańców powiatu rawskiego na 2009 rok.  

9. Informacja o sytuacji finansowej SP ZOZ w zakresie wierzytelności 
cywilnoprawnych.   

10. Propozycja Spółki „Szpitale Polskie” w sprawie współpracy w zakresie 
przekształcenia SP ZOZ.  

11. Sprawy róŜne. 
12. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 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. 
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Ad. 3 Zaopiniowanie projektu Program Ochrony Środowiska i Planu 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Cielądz.  
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt Planu Gospodarki Odpadami 
dla Gminy Cielądz na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 wraz z 
Prognozą oddziaływania na środowisko oraz projekt Programu Ochrony 
Środowiska wnosząc następujące uwagi : 
  - naleŜy uzupełnić dane dotyczące złóŜ kruszywa naturalnego znajdującego się 
na terenie gminy Cielądz (rozpoznanych i zaopiniowanych przez Wójta gminy 
Cielądz),  
- naleŜy uzupełnić informacje dotyczące oczyszczalni znajdującej się w Małej 
Wsi ( teren b. Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej) – rozdz. 6.1 oraz na str. 27, 
44 i 46.   
 
Ad. 4 WyraŜenie zgody na wycięcie drzew na terenie Przychodni Zdrowia w 
Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie 8 sztuk drzew na terenie Przychodni 
Zdrowia w Rawie Mazowieckiej. 
 
Ad. 5 Przedstawienie wyników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie 
Mazowieckiej.  
Pani Janina Widulińska – inspektor ds. kontroli przedstawiła wyniki z 
przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w zakresie                                             
„ Wydatków rzeczowych w roku 2008”. Podczas kontroli stwierdzono jedynie 
nieznaczne uchybienia nie mające zasadniczego wpływu na dokonywanie 
wydatków ze środków publicznych. W dwóch przypadkach – Polecenie 
Księgowania Nr 19 i Polecenie Księgowania Nr 222 ( pkt. 27, 28 ustaleń z 
poniesionych wydatków) nie zostały przekazane do podpisu osobie 
uprawnionej. Dokumenty źródłowe ( polisy ubezpieczeniowe) do wystawienia 
polecenia księgowania były opisane i podpisane. Brakujące podpisy zostały 
uzupełnione w trakcie trwania kontroli za zgodą kontrolującego.  
Zarząd Powiatu pozytywnie ocenia funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy 
w tym zakresie.  
W celu wyeliminowania podobnych przypadków Zarząd Powiatu zaleca 
wnikliwe analizowanie dokumentów księgowych. 
 
Ad. 6 Podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla 
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego.  
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
przedstawiła projekty uchwał w powyŜszej sprawie.  
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował Uchwały Nr 191/2009, 192/2009, 
193/2009, 194/2009, 195/2009, 196/2009, 197/2009, 198/2009 w sprawie 
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego 
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Uchwały stanowią załącznik 
nr 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 do protokołu.  
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Ad. 7 Wniosek Dyrektora ZSCEZiU w sprawie wykonania remontu kapitalnego 
dachu na Warsztatach Szkolnych. 
Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji przedstawił 
wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
w sprawie wykonania remontu kapitalnego dachu na Warsztatach Szkolnych. 
Pan Irla poinformował, iŜ wraz z dociepleniem i pokryciem dachu kosz ten 
wynosić będzie ok. 265 000 tyś. zł. brutto. Wymiana okien to 20 000 tyś zł. 
Razem kwota brutto 285 000 tyś. zł. PołoŜenie papy to koszt ok. 142 000 tyś zł.  
W związku z brakiem środków finansowych zabezpieczonych w tegorocznym 
budŜecie Zarząd Powiatu wyraził zgodę, aby Dyrektor szkoły ze środków 
własnych przeprowadził niezbędne prace remontowe. W latach następnych 
zostanie to zrobione kompleksowo.  
Zabierając głos Starosta Rawski poprosił Pana Piotra Irlę o przedstawienie 
wysokości kosztów elewacji budynku Starostwa Powiatowego przy Placu 
Wolności 1. Pan Irla poinformował, iŜ koszt elewacji budynku bez tarasu i 
windy wynosić będzie 390 tyś zł. Zarząd Powiatu powróci do tematu elewacji 
budynku Starostwa na kolejnym posiedzeniu Zarządu.  
 Pan Irla poinformował Zarząd , iŜ w związku z ogłoszonym naborem wniosków 
na budowę dodatkowych boisk w ramach programu ORLIK -2012 istniej 
moŜliwość złoŜenia wniosku na budowę boiska przy Liceum 
Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej i przedstawił  koncepcję budowy 
ORLIKA przy LO z uwzględnieniem rezerwy terenu na rozbudowę sali 
gimnastycznej.  
Boiska usytuowane byłyby na terenie obecnego boiska o nawierzchni 
asfaltobetonowej i części terenu zielonego, po wcześniejszej rozbiórce budynku, 
w którym obecnie ma siedzibę Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zaplecze 
Orlika usytuowane byłoby w części budynku powstałej po rozbudowie łącznika 
łączącego szkołę z salą gimnastyczną. Wartość prac szacuje się na kwotę 
1.500.000. PLN. Aby złoŜyć wniosek naleŜy dokonać stosownych zmian w 
budŜecie powiatu, tj: 
    - umieścić zadanie w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2009-
2010; 
    - zabezpieczyć w roku bieŜącym środki finansowe na prace przygotowawcze 
(mapa, badanie gruntu, dokumentacja, itp.) w wysokości 35.000. PLN.  
 Zarządu Powiatu zaakceptował powyŜsze propozycje. 
 
Ad. 8 Informacja w sprawie zabezpieczenia świadczeń medycznych dla 
mieszkańców powiatu rawskiego na 2009 rok.  
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
przekazała informację w sprawie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla 
mieszkańców powiatu rawskiego w roku 2009. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyŜszą informacją. Informacja stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu.  
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Ad. 9 Informacja o sytuacji finansowej SP ZOZ w zakresie wierzytelności 
cywilnoprawnych. 
Pani Urszula Przerwa przedstawiła informację o sytuacji finansowej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. Zarząd Powiatu przyjął powyŜszą informację, zobowiązując 
jednocześnie szpital do przedstawiania co 2 tygodnie informacji na jakich 
zasadach zostały zawarte ugody z wierzycielami cywilnoprawnymi, negocjując 
jednocześnie maksymalnie najdłuŜszy okres zawarcia ugody. Ponadto 
zobowiązał Dyrektora SP ZOZ, aby kaŜda zawarta  ugoda mieszczących się w 
przedziałach od 50.000,00 zł do 10.000,00 zł. była przedstawiana Powiatowi do 
akceptacji.  Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
   
Ad. 10 Propozycja Spółki Szpitale w sprawie współpracy w zakresie 
przekształcenia SP ZOZ.  
Pan Jarosław J. Fedorowski Prezes Zarządu Spółki Szpitale Polskie S.A z 
siedzibą w Katowicach przedstawił Zarządowi Powiatu dwie propozycje w 
zakresie współpracy przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zgodnie z załoŜeniami rządowego 
programu pod nazwą „ Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w 
działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, zwanego „ Planem B”. 
śeby z niego skorzystać samorządy muszą spełniać kilka warunków.  
Kryteria udziału w programie: 
Pierwszą decyzją, jaką powinien podjąć samorząd, jest decyzja o 
przekształceniu szpitala poprzez zmianę jego formy organizacyjnej. Decyzja ta 
oznacza likwidację  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z 
zamiarem prowadzenia szpitala w formie Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej . „Plan B” wymaga, aby samorząd utworzył spółkę prawa 
handlowego, która powoła NZOZ do prowadzenia działalności szpitala. 
Program dopuszcza jednak sytuację, w której samorząd nie musi powoływać 
spółki, tylko wskazuje inny zakład opieki zdrowotnej do zabezpieczenia usług 
medycznych  ( § 8, pkt 1c „Planu B”). Zapis ten wskazuje na moŜliwość 
prowadzenia szpitala przez operatora, który wydzierŜawi pomieszczenia i sprzęt 
szpitalny od samorządu i utworzy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 
Operator musi jednak zobowiązać się do dalszego, nieprzerwanego udzielania 
świadczeń zdrowotnych dotychczas świadczonych przez  Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, bez istotnego ograniczenia ich 
dostępności i jakości. Zobowiązanie takie powinno zatem być zasadniczym 
elementem umowy samorządu z operatorem , podobnie jak zobowiązanie 
operatora do kontynuacji świadczeń usług finansowanych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. NiezaleŜnie od wybranego wariantu postępowania samorząd 
musi przygotować wymaganą dokumentację z pełnym biznesplanem. W 
wariancie spółka samorządowa – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
cięŜar przygotowania materiałów wymaganych przez „Plan B” spada na 
samorząd i jego spółkę. W wariancie wyboru operatora szpitala wszystkie 
opracowania przyjmuje na siebie spółka operatorska, a warunki dzierŜawy są 
ściśle określone w umowie operatorskiej ( umowie dzierŜawy infrastruktury 
szpitala). W tym wariancie samorząd nie ponosi kosztów opracowań i 
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wniosków, co więcej - uzyskuje wieloletnie przychody z dzierŜawy szpitala 
operatorowi. Samorządy, które zdecydują się na przekształcenie w spółkę muszą 
skorzystać z dofinansowania z „Planu B”. Wybranie wariantu operatora jest 
moŜliwe takŜe po utworzeniu spółki samorządowej, która powoła Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej. NZOZ moŜe zostać oddany w zarządzanie ( w 
drodze dzierŜawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa) wybranej firmie 
operatorskiej. Taka strategia takŜe zabezpiecza uzyskanie stabilnego źródła 
przychodów z dzierŜawy na spłatę zadłuŜenia przejętego przez samorząd a co 
najwaŜniejsze – zabezpiecza inwestycje związane z realizacją programu 
dostosowawczego. Za realizację tych inwestycji bierze odpowiedzialność 
operator szpitala. W przypadku wyboru spółki samorządowej realizacja duŜych 
inwestycji nie będzie moŜliwa w związku z brakiem środków finansowych. 
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  
 
Ad. 11 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych  ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
29.07.2009 r. na godz. 1000  . 
 
Ad. 12 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1700 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 (-) ............................................. 
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