
P R O T O K Ó Ł NR 139/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 23 września 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 Marzena Pakuła - Skarbnik 
Powiatu, Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Pani  Małgorzata 
Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu, Pani Urszula 
Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Pan Wiesław 
Miksa – Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu na zimowe utrzymanie dróg. 
4. Zgoda na zlecenie wykonania projektu na przebudowę mostu w 
śydomicach.  

       5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stałych składów komisji 
przetargowych dla prowadzenia postępowań, w których Zamawiającym 
jest Powiat Rawski.   

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia opinii do 
uchwały Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego w sprawie 
ograniczenia działalności szpitali im. Pirogowa i im. Biegańskiego.  

7. Zatwierdzenie projektu ugody zawieranej z wierzycielami przez SP ZOZ. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
9. Informacja w sprawie wyniku odbytego przetargu na sprzedaŜ działki nr 

3/21. 
10. Sprawy róŜne. 
11. 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. 
 
Ad. 3 WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu na zimowe utrzymanie dróg. 
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu 
zwróciła się z prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu na zimowe 
utrzymanie dróg w sezonie 2009/2010. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury przetargowej ( przetarg 
nieograniczony) z podziałem na 3 zadania : 

1. zimowe utrzymanie dróg w powiecie rawskim w sezonie 2009/2010,  
2. dostawa piasku, 
3. dostawa soli.  
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Ad. 4 Zgoda na zlecenie wykonania projektu na przebudowę mostu w 
śydomicach.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie wykonania projektu na przebudowę 
mostu w śydomicach. Termin wykonania części opracowania projektowego 
niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę do 10.12.2009 r. Koszt 
wykonania projektu wynosić będzie  50.000 zł. + VAT.  
RównieŜ w tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sfinansowanie w 
kwocie 6000 zł. zakupu materiałów potrzebnych do remontu 3 przejazdów 
kolejowych.  
 

            Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stałych składów komisji 
przetargowych dla prowadzenia postępowań, w których Zamawiającym jest 
Powiat Rawski.   
Pan Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany  stałych 
składów komisji przetargowych dla prowadzenia postępowań, w których 
Zamawiającym jest Powiat Rawski. 
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 208/2009. Uchwała stanowi załącznik  
nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 6 Przyjęcie projektu uchwał Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia opinii do 
uchwał Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego w sprawie ograniczenia 
działalności szpitali im. Pirogowa i im. Biegańskiego. 
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
omówił projekty uchwał w sprawie wyraŜenia opinii o projektach  Uchwał 
Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności szpitali 
im. Pirogowa i im. Biegańskiego. 
Zarząd Powiatu  przyjął proponowane projekty uchwał.  
 
Ad. 7 Zatwierdzenie projektu ugody zawieranej z wierzycielami przez SP ZOZ. 
Pani Dyrektor Przerwa rozdała Członkom Zarządu wzór ugody – zobowiązania 
powyŜej 1000,00 PLN.  
Zarząd Powiatu zdecydował, iŜ będzie uczestniczył w negocjacjach z 
wierzycielami w zawarciu ugód w kwotach powyŜej 50.000 PLN. Wzór ugody 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
W tym samym punkcie zabrał głos Pan Wicestarosta Krzyczkowski, który 
poinformował, iŜ w dniu dzisiejszym spotkał się z Prezesem Zarządu Firmy 
Szpitale Polskie Panem Jarosławem Fedorowskim w sprawie  złoŜonego przez 
firmę opracowania Programu Reorganizacji w Systemie Ochrony Zdrowia w 
powiecie rawskim. Firma w trybie pilnym ma dokonać modyfikacji 
przedstawionego opracowania według naszych sugestii zawartych w piśmie z 
dnia 16.09.2008 roku.  Ponadto Zarząd Powiatu zobowiązał Panią Dyrektor 
Urszule Przerwa do znalezienia innej firmy, która opracuje Program 
Reorganizacji w Systemie Ochrony Zdrowia w powiecie rawskim.  
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie zmian w budŜecie powiatu roku 2009.  
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Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 207/2009. Uchwała stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 9 Informacja w sprawie wyniku odbytego przetargu na sprzedaŜ działki nr 
3/21. 
Pan Wiesław Miksa – Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami poinformował, iŜ w dniu 21.09.2009 r. w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaŜ 
nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym jako działka nr 3/21 o powierzchni 
2,5000 ha połoŜonej w obrębie 5 miasta Rawa Mazowiecka, będącej własnością 
Powiatu Rawskiego. Do przetargu nie zgłosił się Ŝaden uczestnik, wobec czego 
przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z powyŜszą informacją.  
 
Ad. 10 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
2.10.2009 r. na godzinę 1000. 
 
Ad. 11 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta – 
Józef Matysiak dokonał o godzinie 1400 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 (-) ............................................. 

 
 


