
P R O T O K Ó Ł NR 153/2009 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 16  grudnia 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 Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pani Urszula Przerwa – 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Pani Halina Bartkowicz-
BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Rozwój i 

upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”. 
4. Odpowiedź Firmy „ Szpitale Polskie” w sprawie wypowiedzenia umowy. 

     5. Projekt uchwały w sprawie kierunku przekształcenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
7. Wystąpienie Wójta Gminy Radgoszcz o wsparcie.  
8. Sprawy róŜne. 
9. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1230 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 Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”. 
Pani Halina Bartkowicz - BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie zatwierdzenia projektu „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
w powiecie rawskim” w ramach Poddziałania 7.1.2 w ramach Priorytetu VII 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenie 
pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia 
wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji projektu.  
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 229/2009 zmieniającą uchwałę Nr 
104/2008. Uchwała stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 4 Odpowiedź Firmy „ Szpitale Polskie” w sprawie wypowiedzenia umowy. 
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
poinformowała, iŜ wpłynęła odpowiedź Firmy „ Szpitale Polskie” w związku z 
wypowiedzeniem umowy przez Zarząd Powiatu spowodowanej niewłaściwym 
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wykonaniem dokumentu Pt. „Programu reorganizacji w systemie ochrony 
zdrowia na obszarze Powiatu Rawskiego”. Firma w piśmie zwraca się z 
propozycją zawarcia porozumienia rozwiązującego zawartą umowę na zasadzie 
porozumienia stron. W przypadku zaakceptowania powyŜszej propozycji firma 
„Szpitale Polskie” wyrazi zgodę na   wykorzystanie przez powiat dotychczas 
przedstawionych opracowań. Firma deklaruje moŜliwość dalszej współpracy w 
wariancie operatorskim, który uwaŜa za moŜliwy i optymalny do realizacji. 
Wariant ten szczegółowo przedstawiony był w opracowaniu złoŜonym na 
początku września br.  
Zarząd Powiatu poprosił o opinię prawną dotyczącą moŜliwości prawnych 
Powiatu wobec firmy „Szpitale Polskie” w związku z nie wywiązaniem się z 
umowy.  
 
Ad. 5 Projekt uchwały w sprawie kierunku przekształcenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
Pani Przerwa przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXX/160/2009 w sprawie kierunków zmian organizacyjno – prawnych 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. Zmiana dotyczy dodania ustęp 3 w brzmieniu: Dopuszcza się, 
jako wariant II kierunków zmian organizacyjno – prawnych Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
wydzierŜawienie majątku pozostałego po zlikwidowanym SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej, na okres do 30 lat, na rzecz podmiotu, który utworzy i będzie 
prowadził Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przejmie realizację usług 
zdrowotnych po likwidacji SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej w niezmienionym 
zakresie bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i 
jakości w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła  i omówiła projekt 
uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu 2009 roku. 
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 228/2009. Uchwała stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Ad. 7 Wystąpienie Wójta Gminy Radgoszcz o wsparcie.  
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił wystąpienie Wójta 
Gminy Radgoszcz o wsparcie w związku z powodzią jaka nawiedziła Gminę na 
przełomie czerwca i lipca.  
Zarząd Powiatu zdecydował, iŜ sprawę rozpatrzy po moŜliwości 
wygospodarowania wolnych środków.  
 
Ad. 8 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych zabrał głos Pan Jarosław Kobierski, który poinformował, 
iŜ naleŜy zająć się sprawą rozjeŜdŜania dróg przez pojazdy, które jeŜdŜą 
przeładowane po drogach . W związku z tym naleŜy poinformować Ŝwirownie, 
iŜ zgodnie z przepisami będą uruchomione wagi celem waŜenia towaru. 
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RównieŜ w sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na 
dzień 22.12.2009 r. na godzinę 1200, a Sesji na 30.12.2009 r. godz. 1000. 
 
Ad. 9 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta – 
Józef Matysiak dokonał o godzinie 1300 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 (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 


