
P R O T O K Ó Ł NR 146/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 9  listopada 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, Pani Jadwiga Majchrzak – 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Pan Piotr Irla – Dyrektor 
Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji,  Pani Urszula Przerwa – Dyrektor  
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Pan Jarosław Fedorowski – Prezes 
Firmy „ Szpitale Polskie”.   
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Informacja firmy „ Szpitale Polskie” –nt. programu reorganizacji słuŜby 

zdrowia na terenie powiatu rawskiego.  
4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 

nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.   
     5.  Wniosek Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w 

sprawie środków finansowych na grodzenie.    
6. WyraŜenie zgody na lokalizację linii energetycznej średniego napięcia na 

działce 318/9 ( budowa basenu).  
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia poŜyczek udzielonych 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.   
8. Sprawy róŜne. 
9. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1100 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 firmy „ Szpitale Polskie” –nt. programu reorganizacji słuŜby 
zdrowia na terenie powiatu rawskiego.  
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej po 
zapoznaniu się z przedłoŜonym w dniu 02.11.2009 roku opracowaniem firmy    
„Szpitale Polskie” Programem reorganizacji słuŜby zdrowia na terenie powiatu 
rawskiego stwierdziła, iŜ w przedłoŜonym opracowaniu stwierdzono 
następujące braki: 

1. dane historyczne prezentowane w tabelach nie odpowiadają zakresowi 
czasowemu wskazanemu w Wymaganiach tj. za trzy ostatnie lata  
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          obrachunkowe i za pierwsze półrocze 2009 roku ( przy złoŜeniu  
       przekazania Biznesplanu do oceny Banku Gospodarstwa Krajowego w     

drugiej połowie 2009 roku), 
2. w prezentacji zakładu opieki zdrowotnej nie zawarto wszystkich 

wymaganych informacji – brak krótkiej charakterystyki poszczególnych 
komórek organizacyjnych, 

3. analiza konkurencji i infrastruktury słuŜby zdrowia w rejonie działania 
SP ZOZ , nie zawiera wszystkich wymaganych i określonych we wzorze 
Biznes planu danych – brak analizy konkurencji wg. kryterium 
nowoczesności sprzętu, zakresu świadczonych procedur, liczby 
leczonych, osobodni dla oddziałów, zarówno dla ambulatoryjnej jak i 
stacjonarnej opieki, etc., 

4. brak prognozy demograficznej w horyzoncie czasowym biznesplanu w 
części dotyczącej wskaźników demograficznych i epidemiologicznych, 

5. brak analizy istniejącego zadłuŜenia, przychodów i kosztów oraz analizy 
wskaźnikowej dotyczącej sytuacji finansowej SP ZOZ, a takŜe analizy 
stanu majątkowego i zatrudnienia za lata 2006-2008 i półrocze 2009, 

6. w analizie działań restrukturyzacyjnych brak określenia skutków 
podjętych działań ewentualnych przyczyn nieosiągnięć zamierzonych 
efektów, 

7. w opisie stanu obecnego od strony operacyjnej, gdzie wskazano główne 
obszary problematyczne, gdzie występują nieefektywności, brak jest 
oceny moŜliwości rozwiązania tych problemów wraz z określeniem 
niezbędnych nakładów, 

8. w części dokumentu dotyczącej planowanych działań 
restrukturyzacyjnych brak wszystkich wymaganych we wzorze 
informacji w tym zakresie ( cały dział 3.8), 

9. w opisie stanu docelowego brak szczegółowych danych wymaganych 
tabelą 13 wzoru, analizy struktury zatrudnienia i planu stanu 
majątkowego, 

10. analiza inwestycji zaplanowanych na kwotę 800,000 zł. w skali roku nie 
zawiera opisu szczegółowego ( przedmiotu, wartości, harmonogramu, 
źródeł, etc.), 

11. brak planowanego poziomu zadłuŜenia dla nowego podmiotu wraz z 
wyszczególnieniem źródeł spłaty i zaangaŜowana JST oraz 
harmonogramu obsługi zadłuŜenia, 

12. brak analizy rozwoju przez przyszły NZOZ usług komercyjnych, 
13. brak załącznika 5.1 – Model prezentacji danych finansowych                    

( sporządzonych w formacie pliku xls). 
 Zabierając głos Pan Prezes Firmy „Szpital Polskie” Jarosław Fedorowski 
odnosząc się do przedstawionych powyŜej braków opracowania programu 
poprosił Zarząd Powiatu, aby dał mu czas do dnia 12.11.br., by mógł 
przeanalizować dotychczas zebrane materiały i po konsultacji z zespołem 
ekspertów stwierdzi, czy firma jest w stanie uzupełnić braki z wytycznymi 
rządowego programu pt.” Wsparcie JST w działaniach stabilizujących system 
ochrony zdrowia”. 
Zarząd Powiatu przychylił się do prośby Pana Prezesa, aby mógł wypowiedzieć 
się do dnia 12.11.br., czy firma jest w stanie opracować, oraz uzupełnić  
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wskazane powyŜej braki potrzebne do opracowania Programu reorganizacji 
słuŜby zdrowia na terenie powiatu rawskiego zgodnie z wytycznymi rządowego 
programu pt.” Wsparcie JST w działaniach stabilizujących system ochrony 
zdrowia”?. 
 
Ad. 4 Podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.   
Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
przedstawiła projektu uchwał w powyŜszej sprawie. 
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował Uchwały Nr 219/2009, 220/2009 w 
sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
Uchwały stanowią załącznik nr 2 i 3 do protokołu.   
 
Ad. 5 Wniosek Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w  
sprawie środków finansowych na ogrodzenie.    
Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się z wnioskiem o środki finansowe w kwocie 2000 zł. na 
częściowe ogrodzenie szkoły.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie środków finansowych w 
wysokości 2000 zł. na powyŜszy cel. 
Ponadto Pan Starosta Matysiak spytał Panią Dyrektor Majchrzak o sytuację 
finansową w szkołach i placówkach powiatu rawskiego a, szczególnie w 
Zespole Placówek Specjalnych. Po informacji, którą przedstawiła Pani Dyrektor 
podwyŜki dla administracji i obsługi przekroczyły plany finansowe. 
Zarząd Powiatu zaproponował przeprowadzenie kontroli w Zespole Placówek 
Specjalnych, oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie 
Mazowieckiej w zakresie tych spraw.  
 
Ad. 6 WyraŜenie zgody na lokalizację linii energetycznej średniego napięcia na 
działce 318/9 ( budowa basenu).  
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Eugeniusz Góraj zwrócił się z prośbą do 
Zarządu Powiatu  o wyraŜenie zgody na lokalizację linii energetycznej 
średniego napięcia na działce 318/9 poł. w obrębie nr 8 miasta Rawa 
Mazowiecka , której Powiat rawski jest współwłaścicielem. 
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się „Projektem budowlanym skablowania linii 
napowietrznej SN 15 kV oraz budowy stacji transformatorowej zasilającej Krytą 
Pływalnię i Lodowisko w Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej” 
wykonanym przez Andrzeja Bartosika, wyraził zgodę na wybudowanie linii 
kablowej oraz stacji transformatorowej na działce 318/9 w lokalizacji zgodnej z 
przedstawioną dokumentacją projektową.  
Ponadto Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup toreb papierowych z logo 
powiatu rawskiego przeznaczając na ten cel środki finansowe w wysokości 
4500 zł. z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
 
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia poŜyczek udzielonych 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.   
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Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie umorzenia naleŜności pienięŜnych na kwotę 2 210 621 zł. ( dwóch  
poŜyczek) od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej z tytułu udzielonych przez powiat poŜyczek.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 218/2009 w sprawie 
umorzenia naleŜności pienięŜnych na kwotę 2 210 621 zł. od SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad. 8 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
13.11.2009 r. na godzinę 1100. 
 
Ad. 9 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta – 
Józef Matysiak dokonał o godzinie 1230 zamknięcia posiedzenia Zarządu 
Powiatu.  
 
 
W załączeniu: 

      - 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 (-) ............................................. 

 
 


