
P R O T O K Ó Ł NR 134/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 6 sierpnia 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, Pani Marzena Pakuła - Skarbnik 
Powiatu, Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu,  Pani Urszula Przerwa - 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Pani Anna Idzikowska – 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej , Pan Daniel Aptapski – Główny Księgowy w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
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. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie układu wykonawczego budŜetu powiatu do 

uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budŜetu powiatu. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na 

pokrycie przejściowego deficytu w budŜecie powiatu. 
7. Przyjęcie planu pracy Zarządu Powiatu na drugie półrocze br.  
8. Sprawy róŜne. 
9. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 900 dokonał Starosta  
Rawski – Jozef 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 o sytuacji finansowej  w SP ZOZ. 
Pan Daniel Aptapski –Główny Księgowy w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej informację o sytuacji 
finansowej oparł na analizie sprawozdania  F-01 za okres od stycznia do końca 
miesiąca czerwca br.  Koszty działalności operacyjnej w tym okresie stanowiły 
kwotę 9.845.761,90 zł. ( w miesiącu VI koszty działalności operacyjnej 
wyniosły 1.779.044,20 zł i zwiększyły się w porównaniu z poprzednim 
miesiącem o kwotę 198.811,30 zł. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły w 
analizowanym okresie 54.311,20 zł. ( w tym miesiąc VI 52.540,40 zł.). Koszty 
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finansowe z tytułu odsetek od zobowiązań stanowił kwotę 410.294,60 zł. ( w 
tym w miesiącu VI 102.833 zł  zwiększyły się w porównaniu do poprzedniego 
miesiąca o kwotę 51.546,20 zł.). Przychody ze sprzedaŜy w okresie 
sprawozdawczym wyniosły 10.074.192,30 zł. ( w tym w miesiącu VI 
1.713.171,40 zł. i były większe w porównaniu z ubiegłym miesiącem o kwotę 
91.066,40 zł.). Pozostałe przychody operacyjne ( darowizny gotówkowe, 
rzeczowe itp.) osiągnęły poziom 264.458,00 zł. ( w tym w miesiącu VI 
264.067,40 zł. i zwiększyły się w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 
kwotę 2.805,30 zł. Przychody finansowe w analizowanym okresie wyniosły 
2.805,30 zł. ( z czego w miesiącu VI 435,70 zł. i były większe w porównaniu do 
poprzedniego miesiąca o kwotę 127,20 zł.). Wartość kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia wg. zawartych umów w I półroczu roku 2009 wynosi 
10.026.472,60zł. z czego w analizowanym okresie zrealizowano 10.124.785,43 
zł., co stanowi 100,98%. Obliczony zysk netto w okresie sprawozdawczym 
stanowił kwotę 31.087,50 zł. NaleŜności w analizowanym okresie stanowią 
kwotę 1.953.427,90 zł. Zobowiązania ogółem są na poziomie 21.797.719,80 zł. 
( w miesiącu VI zwiększyły się o kwotę 294.708,00 zł. Zobowiązania 
długoterminowe na dzień 30.06.br. wynoszą 12.839.982,20zł, natomiast 
zobowiązania krótkoterminowe 8.957.737,60zł. Ponadto Pan Księgowy 
poinformował, iŜ w dniu 27.07.br. wpłynęły od Komornika Sadowego przy 
Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej zajęcia wierzytelności z tytułu 
zobowiązań wobec firmy Linde Gaz Polska Sp. z o o. na łączną kwotę 
157.278,79 zł. ( w tym koszty egzekucji komorniczych 19.904,03 zł). 
Zobowiązania te dotyczą okresu 31.07.2001 r. – 31.01.2005 r., których 
egzekucja była zawieszona na czas restrukturyzacji SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej.  
Sprawozdanie F-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu.  
Ponadto Pan Księgowy poinformował, iŜ firma Magellan S.A wystąpiła z  
propozycją udzielenia poŜyczki dla szpitala. Zabierając głos Pan Starosta 
poprosił o przedstawienie na kolejnym posiedzeniu zarządu projektu umowy 
poŜyczki, jednocześnie zobowiązując szpital do wykonania rozeznawania - czy 
banki udzieliłyby kredytu lub poŜyczki dla szpitala przy poręczeniu powiatu?  
Zabierając głos Pani Dyrektor Idzikowska zwróciła się z wnioskiem  o wsparcie 
finansowe na wdroŜenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008, oraz na 
projekt dokumentacji oświetlenia awaryjnego w szpitalu. Zarząd Powiatu 
przeznaczył na ten cel środki finansowe w wysokości 30.000 zł. w miesiącu 
wrześniu.  
 
 
 
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie układu wykonawczego budŜetu powiatu do 
uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budŜetu powiatu. 
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Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr XXXIII/173/2009 Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 30 lipca 2009 roku. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 202/2009. Uchwała stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 200/2009 w sprawie zmian w 
budŜecie 2009 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
  
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na 
pokrycie przejściowego deficytu w budŜecie powiatu. 
Pani Marzena Pakuła przedstawiła uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
krótkoterminowego kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu 
roku przejściowego deficytu budŜetowego w wysokości 2 500.000 zł. Wybór 
banku nastąpi w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 201/2009 stanowiącą załącznik nr 5  
do protokołu. 
 
Ad. 7 Przyjęcie planu pracy Zarządu Powiatu na drugie półrocze br.  
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił plan pracy Zarządu 
Powiatu Rawskiego  na drugie półrocze br.   
Zarząd Powiatu zatwierdził plan pracy Zarządu na drugie półrocze br. 
stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
W tym samym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozbiórkę trzech 
budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej  w związku z budowa zaplecza dla 
boiska Orlik.  
 
Ad. 8 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych  ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
11.08.2009 r. na godz. 1100 . 
 
Ad. 15 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta – 
Józef Matysiak dokonał o godzinie 1000 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  (-) ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            
 


