
P R O T O K Ó Ł NR 158/2010 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 8  stycznia 2010 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, Pani Anna 
Idzikowska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu 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. Wybór firmy na opracowanie Programu reorganizacji w systemie ochrony 

zdrowia na terenie powiatu rawskiego i zatwierdzenie projektu umowy.  
4. WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi Biała 

Rawska – Babsk.  
5.  Sprawy róŜne. 
6. 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 Wybór firmy na opracowanie Programu reorganizacji w systemie ochrony 
zdrowia na terenie powiatu rawskiego i zatwierdzenie projektu umowy.  
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
przedstawił oferty cenowe firm, które złoŜyły chęć opracowania „Programu 
reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na terenie Powiatu Rawskiego” o 
objęcie rządowym programem pt. „Wsparcie jednostek samorządu 
terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.            
Na opracowanie w/w programu 3 firmy złoŜył oferty: 

1. BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o. o. 41-500 Chorzów, ul. Kościuszki 31w 
cenie ofertowej netto 48.000,00 zł (brutto 58.560,00 zł.)  

2. PHARMED CONSULTING Krzysztof JeŜowski, 40-057 Katowice ul. 
PCK 10 w cenie ofertowej netto 32.000,00 zł (brutto 39.040,00 zł).  

3. DORADCA CONSULTING LTD. Sp. z o. o. 81-327 Gdynia, ul. 
Wolności 18 a  w cenie ofertowej netto 53.500,00 zł (brutto 65.270,00 zł).  

Oferty firm Nr 1 i 2 Zarząd Powiatu odrzucił, gdyŜ nie miały doświadczenia w 
przygotowaniu rządowego programu pn. „Wsparcie jednostek samorządu 
terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” tzw. 
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planu  „B”. Natomiast dokonał wyboru oferty nr 3 firmy DORADCA 
CONSULTING LTD. Sp. z o. o. 81-327 Gdynia, ul. Wolności 18 a  w cenie 
ofertowej netto 53.500,00 zł.( brutto 65.270,00 zł.), na opracowanie Programu 
reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na terenie powiatu rawskiego, gdyŜ 
firma ta posiada doświadczenie w przygotowaniu w/w programu, oraz 
zatwierdził projekt umowy.  
Umowa stanowi załącznik nr 2 do protokołu.   
Ponadto w związku z zamiarem złoŜenia przez Powiat Rawski wniosku o 
objęcie rządowym programem pt.„Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego 
w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” zachodzi konieczność 
przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej za lata 2007, 2008, 2009. W związku z tym Zarząd Powiatu 
dokonał wyboru firmy DORADCA AUDITORS Sp. z o. o. 80-266 Gdańsk 
Aleja Grunwaldzka 212 na przeprowadzenie badania sprawdzenia finansowego 
w SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej za lata 2007, 2008, oraz 2009  za cenę netto 
24.000,00zł (brutto 29.280,00zł. Firma ta ma doświadczenie w przeprowadzania 
tego typ badań , oraz posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych.  
 
Ad. 4 WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi Biała 
Rawska – Babsk.  
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału, Komunikacji, Dróg i Transportu 
zwróciła się do Zarządu Powiatu o wyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu 
nieograniczonego pn. ”Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum 
sadowniczego i konferencyjnego województwa łódzkiego – przebudowa drogi 
Biała Rawska – Babsk”. Przedmiotem zamówienia będą roboty drogowe w 
ramach projektu  „Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum sadowniczego 
i konferencyjnego województwa łódzkiego – przebudowa drogi powiatowej 
Biała Rawska – Babsk”, obejmujące przebudowę drogi powiatowej nr 4104E 
Biała Rawska – Babsk, zgodnie z dokumentacją projektową. Szacunkowa 
wartość zamówienia 3 244 243,37 zł. brutto. Wkład własny 811 060,85 zł. 
Środki Unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 433 182,52 
zł. Rozliczenie finansowe projektu to 30.11.br., natomiast planowane 
zakończenie robót do 14.10.br.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedur przetargowej przebudowy 
powyŜszej drogi powiatowej.     
 
Ad. 5 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych zabrał głos Pan Starosta Matysiak, który zobowiązał 
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, aby przygotował listy do uczniów od 
Zarządu Powiatu, które będą odczytane na balach studniówkowych szkół 
powiatu rawskiego.  
RównieŜ w sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na 
dzień 14.01.2010 r. na godzinę 1400. 
 
Ad. 6 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.  
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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 (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 


