
P R O T O K Ó Ł  NR XXVIII/2013 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 19 lipca 2013 roku w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka o godz. 900 
otworzyła sesję i po powitaniu Radnych oraz zaproszonych gości oświadczyła,  
iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, 
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 16 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiążących 
decyzji. 
 
Ad. 2 Do zaproponowanego przez Panią Przewodniczącą Rady porządku obrad 
XXVIII sesji uwag nie zgłoszono. Przystąpiono więc do realizacji następującego 
porządku obrad: 
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu 2013 r.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego  

na lata 2013-2024. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenia 

wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenie środków, niezbędnych do realizacji Projektu  
w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu 
dofinansowania. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanych 
nieruchomości położonych w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej, będących własnością Powiatu 
Rawskiego.   

8. Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 
w okresie międzysesyjnym. 

9. Interpelacje radnych. 
10. Zapytania i wolne wnioski. 
11. Zamknięcie obrad 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XXVII sesji 
Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 5 lipca 2013 r. Do treści powyższego 
protokołu uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie protokół z XXVII sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały  w sprawie 
zmian budżetu powiatu roku bieżącego 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego:  
Zmiany dochodów i wydatków budżetu wyglądają następująco: 
Zwiększa się plan dochodów w dziale 600 transport i łączność, rozdziale 60014 drogi 
publiczne powiatowe o kwotę 445 120 zł, w tym: 
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- 75 000 zł, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej  
z Gminy Regnów na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, 
- 370 120 zł, dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa łódzkiego na 
inwestycje, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych. 
Zwiększenie wydatków majątkowych, na drogi publiczne powiatowe dział 600, 
rozdział 60014, o kwotę 1 080 000 zł. 
Zwiększa się plan dochodów w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziale 85324 PFRON (3% od środków wydatkowanych z PFRON)  
o kwotę 10 756 zł, środki zwiększą plan wydatków w Starostwie - 9 256 zł oraz PUP 
- 1 500 zł. 
Zwiększa się plan dochodów w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziale 85395 pozostała działalność o kwotę 248 460 zł, środki zostaną 
przeznaczone na realizację Projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
w powiecie Rawskim” 
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych - zwiększenia: 
1 080 000 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) – Regnów  
– Lesiew na odcinku Cielądz – Regnów od km10 +160 do km 12 + 760 – I etap” 
Przychody, Rozchody 2013 roku. Zwiększa się planowane przychody roku 2013  
o kwotę 522 880 zł, z wolnych środków lat ubiegłych. 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności - 248 460 zł, wprowadza się Projekt „Rozwój       
i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie Rawskim” finansowany ze 
środków UE, Budżetu Państwa oraz wkład własny ze środków PFRON. Projekt 
będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej w latach 2013 i 2014, ogółem przyznane środki to kwota 545 551 zł. 
Dotacje udzielone w roku 2013 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych - zmniejszenia: 
- 71 000 zł, planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Cielądz, 
- 41 000 zł planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Sadkowice, (Gminy 
Sadkowice i Cielądz nie otrzymały dofinansowania na inwestycje na drogach 
gminnych w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój). 
- 8 728 zł, planu dotacji podmiotowej z budżetu dla Szkoły Policealnej i Technikum 
Uzupełniającego dla Dorosłych, Leszek Górecki. 
Zwiększenia: 
- 8 728 zł, planu dotacji podmiotowej z budżetu dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak (z powodu większej niż planowano liczby 
słuchaczy). 

Komisja Budżetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego. 
Stanowisko Komisji przedstawił jej Przewodniczący – Pan Ryszard Imioła. 

Do treści projektu uchwały, przedstawionej przez Przewodniczącą Rady, uwag 
nie było. 
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Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXVIII/191/2013 w sprawie zmian budżetu 
roku 2013, której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2024. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
 Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 19 lipca 2013 roku  
w sprawie zmian budżetu roku 2013 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową,  
w zakresie 2013 roku do Budżetu Powiatu. 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3. 
- Zgodnie z umową-aneksem (umowa ramowa z 2009 roku) nr UDA-
POKL.07.01.02-10-018/09-06 z dnia 27 czerwca 2013 roku, zawartą z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013, zwiększa się nakłady na Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji w powiecie Rawskim” finansowany ze środków UE, Budżetu Państwa oraz 
wkład własny ze środków PFRON. Projekt będzie realizowany przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej w latach 2013 i 2014, ogółem 
przyznane środki to kwota 545 551 zł: rok 2013 – 248 460 zł, rok 2014 – 297 091 zł. 

Komisja Budżetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2013 - 2024. Stanowisko Komisji przedstawił jej Przewodniczący 
– Pan Ryszard Imioła. 

Do treści projektu uchwały, przedstawionej przez Przewodniczącą Rady, uwag 
nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXVIII/192/2013 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-24, której 
projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 6 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenia wniosku o jego 
dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenie środków, niezbędnych do realizacji 
Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji  
o przyznaniu dofinansowania. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Józef Matysiak – Starosta 
Rawski: 

Powiat Rawski planuje przystąpić do realizacji projektu pn. 
"Termomodernizacja budynków wraz z wymianą źródeł ciepła kompleksu obiektów 
szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej". Do złożenia wniosku o jego 
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dofinansowanie ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego niezbędna jest zgoda Rady Powiatu. 

Pan radny Rafał Dobrowolski zwrócił uwagę na to, że w przypadku gdy 
otrzymamy dofinansowanie z tzw. Funduszu norweskiego, będziemy musieli ponieść 
wkład własny w wysokości 1,2 mln. zł czym zablokujemy środki pieniężne , które 
mogłyby być wykorzystane na inne cele np. drogi; tym bardziej, że SPZOZ 
planujemy oddać w dzierżawę firmie zewnętrznej i to ona, według Pana radnego 
powinna starać się o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. 

Pan Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że do 12 sierpnia br. jest termin 
złożenia wniosku i w żaden sposób nie jest to kolizyjne z ewentualną dzierżawą, 
gdyż wartość inwestycji znacznie podwyższa wartość SPZOZ-u i potencjalnego 
czynszu dzierżawnego. 

Pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił jej 
przewodniczący – Pan radny Witold Szymański; natomiast opinię pozytywną 
Komisji Budżetu i Finansów przedstawił Pan radny Ryszard Imioła  
– przewodniczący tejże komisji. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła przy jednym głosie wstrzymującym się, uchwałę  
nr XXVIII/193/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji 
Projektu i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenie 
środków, niezbędnych do realizacji Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście 
rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania, której projekt 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanych 
nieruchomości położonych w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej, będących własnością 
Powiatu Rawskiego.  

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej: 

Zarząd Powiatu Rawskiego mając na uwadze pogłębiającą się trudną sytuację 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, a w szczególności rosnące zadłużenie, zlecił firmie 
zewnętrznej przeprowadzenie szczegółowej analizy działalności Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oraz przedłożenie 
pisemnej koncepcji działań restrukturyzacyjnych Zakładu. Firma realizując zapisy 
umowy dokonała takiej analizy i przedłożyła dokument pt.” Opracowanie obszarów 
restrukturyzacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Rawie Mazowieckiej” w którym zostały przedstawione możliwe do 
przeprowadzenia kierunki zmian funkcjonowania SPZOZ. Z przedłożonego 
dokumentu wynika, że optymalnym kierunkiem zmian jest ograniczenie działalności 
SPZOZ i wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości, o których mowa  
w niniejszej uchwale, w drodze przetargu podmiotowi zewnętrznemu, który na bazie 
wydzierżawionego majątku będzie świadczył usługi zdrowotne dla mieszkańców 
Powiatu Rawskiego w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
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Dzierżawa nieruchomości na okres do 50 lat, nastąpi pod warunkiem, że podmiot ten 
zobowiąże się do: 
a) przejęcia i zapewnienia, osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo 
świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Szpital Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej, dalsze nieprzerwane udzielanie takich świadczeń, bez istotnego 
ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, na rzecz osób objętych 
ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 
210, poz. 2135 ze zmianami) na terenie Powiatu Rawskiego na rzecz jego 
mieszkańców; 
b) przejęcia na zasadach art. 231 Kodeksu pracy pracowników zatrudnionych  
w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej świadczących pracę w Szpitalu Św. Ducha w 
Rawie Mazowieckiej, wraz z pokryciem bieżących i wymagalnych zobowiązań 
wobec nich w terminie do dnia rozpoczęcia działalności według stanu na dzień tego 
przejęcia; 
c) wybudowania na wydzierżawionych od Powiatu gruntach budynku szpitalnego 
spełniającego wymogi całkowitej zgodności z prawem budowlanym dla tego typu 
budynków oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 
r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia  
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U. z 2012 roku 
poz.739) w terminie do 31 grudnia 2016 roku; 
d) dostosowania budynków, budowli i pomieszczeń wchodzących w skład 
przedmiotu dzierżawy do wymogów tegoż Rozporządzenia. 
Szczegółowe warunki wyboru dzierżawcy oraz dzierżawy zostaną określone  
w warunkach przetargu i w umowie dzierżawy. 
Wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości o których mowa wymaga zgody 
Rady Powiatu Rawskiego, dlatego też koniecznym staje się podjęcie niniejszej 
uchwały. 
 Pani radna Teresa Pietrzak poprosiła o możliwość przedstawienia krótkiej 
prezentacji, dotyczącej trzech kierunków restrukturyzacji SPZOZ-u w Rawie 
Mazowieckiej, gdyż nie zgadza się z opracowaniem przedstawionym przez firmę 
AMG Finanse, z którego wynikało, że dzierżawa szpitalna jest najlepszym 
rozwiązaniem. Pani radna Pietrzak uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest spółka 
kapitałowa (w początkowej fazie ze 100% udziałem powiatu) i w swojej prezentacji 
postara się przedstawić zalety przekształcenia w spółkę. Jak zaznaczyła Pani radna 
opracowanie AMG Finanse uważa za tendencyjne i wskazujące zalety tylko jednego 
rozwiązania tj. dzierżawy. 
 Po krótkiej przerwie technicznej (przygotowanie laptopa, rzutnika i ekranu) 
Pani radna Teresa Pietrzak przystąpiła do prezentacji, w której omawiała trzy 
kierunki możliwej restrukturyzacji SPZOZ-u, przedstawiając wady i zalety każdego  
z rozwiązań, przygotowana w oparciu o informacje pozyskane z Ministerstwa 
Zdrowia i własnej wiedzy Pani radnej. 
Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Podsumowując swoją prezentację Pani radna Pietrzak stwierdziła, że robi to  
w trosce o SPZOZ i swoje bezpieczeństwo, gdyż planowana dzierżawa jest 
początkiem końca rawskiego szpitala.  

Pan radny Rafał Dobrowolski skierował pytanie do przedstawicieli  firmy 
AMG Finanse – ile prowadzą szpitali, a ile umów o dzierżawę rozwiązali. 

Odpowiadając Pan Maciej Zabelski z AMG Finanse wyjaśnił, że spółka której 
właścicielem jest AMG Finanse jest operatorem szpitala powiatowego w Rykach; 
natomiast żadna umowa dzierżawy nie została rozwiązana.  

Odnosząc się do informacji zawartych w prezentacji wyjaśnił też, że dzierżawa 
nie jest prywatyzacją (bo nie ma akcji czy udziałów którą są zbywane). Zaznaczył też 
ze spółka kapitałowa jest podmiotem for profit czyli działającą dla uzyskania zysku, 
ma zdolność upadłościową, a także zbycie udziałów lub akcji jest pozbyciem się 
majątku. Pan Zabelski zaznaczył, że najbezpieczniejszą formą byłaby forma SPZOZ, 
co w wypadku Powiatu Rawskiego jest nie możliwe ze względów finansowych, 
biorąc też pod uwagę chociażby konieczność inwestycji w postaci wybudowania 
pawilonu szpitalnego. 

Pani radna Katarzyna Urbańska zapytała Pana starostę Józefa Matysiaka ile 
Powiat Rawski przez te ostatnie lata wydał pieniędzy na SPZOZ. 

Pan Starosta Józef Matysiak poinformował, że od 1999 roku jest to kwota 
łączna około 17,5 mln złotych. Pan Starosta zaznaczył też, że w 2005 r. szpital 
przystąpił do restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych i według ustawy  
o działalności leczniczej nie mógłby jeszcze raz z tego skorzystać.  

Następnie Pani radna Urbańska zapytała  dyrektora SPZOZ czy od początku 
roku szpital przynosi zyski czy też generuje długi. 

Pan  Daniel Aptapski poinformował, że na koniec maja 2013 roku, według 
sprawozdania F01, strata wynosi 1 mln 300 tys. zł, a na koniec bieżącego roku może 
to wynieść 3 mln zł. 

Radna Urbańska zapytała też Panią radną Teresę Pietrzak – na jaką wysokość 
dotacji moglibyśmy liczyć w przypadku przekształcenia w spółkę – Pani Pietrzak 
jeszcze raz przytoczyła dane z Ministerstwa Zdrowia na jakie zobowiązania można 
byłoby uzyskać dotacje.  

Pani Urbańska zapytała czy spółka byłaby w stanie wybudować nowy pawilon 
szpitalny; ponadto zapytała czy uchwała o zgodzie na dzierżawę zamyka rozwiązanie 
w postaci spółki kapitałowej.  

Przedstawiciel firmy AMG potwierdził, że realnej możliwości uzyskania 
zobowiązań publicznoprawnych nie ma. Można mówić o możliwości umorzenia 
niewielkiej wysokości odsetek w przypadku zobowiązań innych. Zwrócił tez uwagę 
na to, że w prezentacji Pani radna Pietrzak zsumowała wartość majątku SPZOZ  
i wysokość kontraktu z NFZ – jak zaznaczył majątek SPZOZ nie jest przejmowany 
przez operatora zewnętrznego, jest tylko dzierżawiony za czynsz dzierżawny. 

Pan Starosta Józef Matysiak dopowiadając, że dotacja jaką realnie możemy 
uzyskać to kwota kredytu na restrukturyzację z 2005 r. w wysokości 2,8 mln zł.;  
a kolejne 3 mln są dyskusyjne, tak więc przy najbardziej optymistycznym wariancie 
byłoby to około 6 mln złotych. 
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Pan radny Bogdan Batorek zapytał Pana Dyrektora SPZOZ – czy przy 
założeniu, że szpital przekształcony jest w spółkę i nie posiada ona długów – to czy 
jest ona w stanie wybudować do 2016 roku nowy budynek szpitalny. 

Pan Daniel Aptapski odpowiadając, że trudno mu jest się do tego odnosić, ale 
zakładając realnie jest to nie możliwe, ze względu na przykład na potencjalne koszty 
restrukturyzacji zatrudnienia (odprawy) i koszty pawilonu szpitalnego (szacowanego 
na około 36 mln zł). 

Pan Batorek zapytał Pana Starostę czy Powiat przy założeniu, ze pozostaje 
obecny SPZOZ, będzie stać na budowę pawilonu szpitalnego – Pan Starosta Józef 
Matysiak odpowiedział, że bez znacznego wsparcia i udziału środków zewnętrznych 
jest to nie możliwe. 

Jak podsumował pan radny Bogdan Batorek – zostaje więc trzecia możliwość, 
nad którą obecnie dyskutujemy czyli dzierżawa, która też budzi wiele obaw i nie jest 
przesądzona bo nie mamy pewności czy znajdzie się dzierżawca. 

Pan Starosta Matysiak wyjaśnił, że tak przyjęta uchwała w niczym nie blokuje 
drogi przekształcenia w spółkę - gdyż jest uchwała o zgodzie na spółkę; z kolei przy 
tej uchwale o dzierżawie pozostaje szczątkowy SPZOZ  z możliwością jego 
rozszerzenia.  

Pani radna Teresa Pietrzak zbierając głos powiedziała, że przypadku spółki 
prawa handlowego, jako nowego podmiotu, otwierają się różne możliwości 
instrumentów finansowych – kredytów, leasingów czy możliwości pozyskiwania 
środków zewnętrznych; powstaje możliwość prowadzenia innej działalności 
zarobkowej. 

Pani radna Pietrzak zapytała przedstawicieli AMG Finanse czy są 
zainteresowani ewentualną dzierżawą i gdzie widzą możliwość zarobku na takiej 
działalności. 

Pan Zabelski wyjaśnił, że spółka AMG Centrum Medyczne, w której udziały 
ma AMG Finanse, zajmuje się prowadzeniem działalności w postaci dzierżaw; 
potwierdził też że ta spółka byłaby zainteresowana taką dzierżawą. Jeszcze raz 
zaznaczył, iż dzierżawa nie jest prywatyzacją gdyż nie pozbywamy się akcji ani 
udziałów. 

Pan radny Rafał Dobrowolski zaproponował następującą możliwość                 
– podzielenie nieruchomości Powiatu na mniejsze działki np. budowlane ich 
sprzedaż, by posiadać środki na zmniejszenie długów SPZOZ-u, jego 
restrukturyzację i dalsze funkcjonowanie; a w dalszej kolejności spróbowanie 
współpracy ze szpitalami z okolicy tj. Tomaszowie, Nowym Mieście, Grójcu czy 
Brzezinach.  

Jak stwierdził Pan radny Dobrowolski z opracowania AMG Finanse i z tego co 
zostało powiedziane szpital w Rawie, przez te wszystkie lata funkcjonowania 
Powiatu, był źle zarządzany a wyjściem z sytuacji ma być oddanie go w dzierżawę 
firmie zewnętrznej. 

Pan radny Marek Dobek odnosząc się do głosów w dyskusji stwierdził, że 
finansowo nie jesteśmy w stanie podołać obecnej sytuacji SPZOZ i nie ma dobrych 
rozwiązań. Pan radny Dobek zaznaczył, że będzie głosował za dzierżawą, która nie 
jest wyzbyciem się majątku. 
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Pan Bogdan Batorek odniósł się do propozycji sprzedaży działek na 
wybudowanie nowego pawilonu, oceniając je jako nie możliwe gdyż w tym roku nie 
było żadnych sprzedaży a ponadto nie ma popytu na nieruchomości.  

Jak dodał Pan Batorek dzierżawa nie jest najlepszym rozwiązaniem ale jest 
najbardziej racjonalna w obecnej sytuacji. 

Pan radny Jarosław Kobierski też zapowiedział swoje głosowanie za 
dzierżawą, jako najbardziej rozsądnym rozwiązaniem na tą chwilę. 

Pan Starosta Józef Matysiak na zakończenie dyskusji stwierdził, że jednym  
z najtrudniejszych problemów z jakim zmaga się Powiat jest funkcjonowanie 
rawskiego szpitala. Taki stan rzeczy wynika z zakresu kompetencji jakie przewiduje 
prawo jak i z ogólnej sytuacji służby zdrowia po wprowadzeniu reformy 
samorządowej. 

Pan Starosta poprosił Radę Powiatu o zagłosowanie za projektem uchwały 
przedstawionym przez Zarząd Powiatu a dotyczącym zgody na dzierżawę 
nieruchomości w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka zabudowanych budynkami 
SPZOZ-u. 

Po zakończeniu dyskusji Pani Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła  
o opinie komisji, na których projekt uchwały był omawiany: 

- Pan radny Witold Szymański przedstawił pozytywną opinię Komisji Zdrowia  
i Polityki Społecznej, przytaczając wyniki głosowania komisji: 3 za, 2 wstrzymujące 
się i 1 przeciw; 

- Pan radny Ryszard Imioła przedstawił informację o pozytywnej opinii 
Komisji Budżetu i Finansów (1 wstrzymujący się głos w komisji); 

- Pan radny Henryk Majewski przedstawił pozytywną opinię wypracowaną na 
połączonych Komisjach Ochrony Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Terenami             
z Komisją Komunikacji Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego (1 wstrzymujący 
się); 

- Pan radny Bogdan Batorek przedstawił pozytywną opinię Komisji Oświaty 
Kultury Sportu i Promocji. 

 Do treści projektu uchwały, przedstawionej przez Przewodniczącą Rady, uwag 
nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali podjęła, przy 14 głosach za dwóch głosach przeciw, uchwałę  
nr XXVIII/194/2013 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej, 
będących własnością Powiatu Rawskiego, której projekt stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. 
  
Ad. 8 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym 
przedstawił  Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

Rada Powiatu Rawskiego czwartej kadencji na swojej XXVII sesji w dniu 
5 lipca 2013 roku podjęła następujące uchwały: 

1. nr XXVII/188/2014 w sprawie zmian w budżecie powiatu roku 2013; 
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2. nr XXVII/189/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2013 – 2024; 

3. nr XXVII/190/2013 w sprawie zmian w Statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
Wszystkie uchwały zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu lub 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej jako organom nadzoru, a uchwały wymagające 
publikacji przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

Do podjętych uchwał nie wpłynęły żadne zastrzeżenia organów nadzorczych.  
 
Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym odbył dwa posiedzenia omawiając 

następujące sprawy: 
9 lipca 2013 roku: 
-  Dokonał wyboru firmy „Eko-Efekt na wykonanie audytu ekologicznego  
i przygotowanie wniosku SP ZOZ na konkurs w ramach funduszy norweskich  za 
cenę 33.700 zł +VAT;  
- Wybrał firmę, która opracuje projekt termomodernizacji starej części szpitala wraz 
z wymianą źródeł ciepła -„Archivision” ze Skierniewic za kwotę 56.000 + VAT; 
-Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 4 Rawy 
Mazowieckiej, będących własnością Powiatu Rawskiego;  
- Przyznał  nagrodę roczną dla Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie 
Mazowieckiej;  
-Podjął Uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  dla nauczyciela 
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla:  
Anety Kacprzyk, Agnieszki Anety Nowickiej-Kobus,  Bartłomieja Piotrowskiego, 
Edyty Marii Paderewskiej,  Jarosława Pawła Trębskiego, Marty Czarneckiej;  
-Ustalił stawkę wynagrodzenia dla  ekspertów MEN członków Komisji 
Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na 
nauczyciela mianowanego. Wysokość stawki 100zł za godzinę + koszty przejazdu; 
-Podjął Uchwałę  w sprawie zmian w budżecie 2013 roku; 
-Podjął Uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego 
na 2013 rok; 
-Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 
do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie 
zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację  Projektu w przypadku jego 
umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu 
dofinansowania; 
-Przyjął porządek XXVIII Sesji Rady Powiatu;  
12 lipca 2013 roku: 

-Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie nr 4 Rawy 
Mazowieckiej, będących własnością Powiatu Rawskiego; 
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-Zapoznał się z informacją w sprawie rezygnacji z umowy na realizację zadania 
publicznego pn. ”Podejmowanie działań mających na celu poprawę zdrowia  
u osób niepełnosprawnych”; 

Do przedstawionej informacji pytań nie było. 

 
Ad.9 W kolejnym punkcie obejmującym interpelacje radnych – głosów nie było. 
 
Ad.10 W punkcie zapytania i wolne wnioski – głosów nie było. 

 
Ad.11 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria Charążka                            - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1230 dokonała zamknięcia 
obrad  XXVIII  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
Na tym protokół zakończono. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
         


