
P R O T O K Ó Ł  NR XXXVII/2014 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 22 lipca 2014 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 13 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiążących 
decyzji. 
 
Ad.2 Do zaproponowanego porządku obrad XXXVII sesji Pani Przewodnicząca 
zgłosiła wprowadzenie punktu dotyczącego przyjęcia przez Radę Powiatu stanowiska  
w sprawie drastycznie niskich cen płodów rolnych; punkt ten został wprowadzony 
jako 8, w związku z czym porządek obrad będzie liczył 12 punktów.  

Rada Powiatu Rawskiego przyjęta porządek obrad w kształcie i ze zmianą  
zaproponowaną przez Przewodniczącą Rady Powiatu. 
Przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rawskiego  

nr XXXVI/232/2014 z dnia 24.06.2014 r. w sprawie zmian budżetu roku 2014. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego. 
6. Informacja Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych z działalności Rawsko – Rogowskiej 

Kolei Wąskotorowej za 2012 i 2013 rok. 
7. Informacja AMG – Centrum Medyczne o działalności szpitala w Rawie Mazowieckiej  

od początku 2014 roku. 
8. Przyjęcie Stanowiska Rady Powiatu Rawskiego w sprawie rażąco niskich cen płodów rolnych. 
9. Informacja Starosty Rawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu  

oraz o pracy Zarządu Powiatu Rawskiego w okresie międzysesyjnym. 
10. Interpelacje radnych. 
11. Sprawy różne i wolne wnioski. 
12. Zamknięcie obrad. 

 
Ad.3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XXXVI sesji 
Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 24 czerwca 2014 roku. 

Do treści powyższego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego przyjęła, przy jednym głosie wstrzymującym się, 

protokół z XXXVI sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Ad.4 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie w sprawie zmiany 
uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XXXVI/232/2014 z dnia 24.06.2014 r.  
w sprawie zmian budżetu roku 2014.  

Projekt uchwały omówiła pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu 
Rawskiego: 
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Dokonuje się korekty uchwały z 24 czerwca 2014 roku. Określa się wysokość 
deficytu budżetu, który został zwiększony po wprowadzeniu wydatków na realizację 
Projektu „Kompetencje dla przyszłości” – umowa numer WND-POKL.09.02.00-10-
094/11, wolne środki z lat ubiegłych (niewykorzystane środki z roku 2013). 

Pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu przedstawił Pan Ryszard 
Imioła – Przewodniczący Komisji, który poinformował, iż opinia była wypracowana 
na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa i Gospodarki Terenami 

Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. Do treści uwag 
nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego 13 głosami jednogłośnie podjęła uchwałę  
nr XXXVII/239/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rawskiego  
nr XXXVI/232/2014 z dnia 24.06.2014 r. w sprawie zmian budżetu roku 2014, której 
projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
 
Ad.5  Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w budżecie powiatu roku bieżącego. 
 Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 

Zgodnie z umową 78/2014 z dnia 14 lipca 2014 roku zawartą z Gminą Rawa 
Mazowiecka dotyczącą udzielenia dotacji celowej na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu zwiększono dochody majątkowe o kwotę 100 000 zł na inwestycję  
pt. „Remont dróg powiatowych nr 4108E Wałowice-Wilkowice i nr 4105E odc. 
Wołucza-Przewodowice”. Zgodnie z umową 32/RG/2014 z dnia 16 lipca 2014 roku 
zawartą z Gminą Biała Rawska dotyczącą udzielenia dotacji celowej na inwestycje  
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu zwiększono dochody majątkowe o kwotę 120 000 zł na 
inwestycję pt. „Remont drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo - Biała Rawska. 
Ponadto zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku w Starostwie. Zwiększono 
wydatki statutowe w dziale Gospodarka nieruchomościami z przeznaczeniem na 
realizację planowanego zlecenia pośrednictwa w sprzedaży w procedurze 
przetargowej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rawskiego. 
Zadania inwestycyjne - wprowadzono do budżetu inwestycje o nazwie 
„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie 
Mazowieckiej ul. Reymonta 14 - remont holu i wejścia do budynku”. 
Przychody, Rozchody 2014 roku - zwiększa się planowane przychody roku 2014  
o kwotę 600 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych. 

Opinie Komisji Budżetu i Finansów przedstawił Pan Ryszard Imioła  
– Przewodniczący tejże komisji. 

W tej sytuacji Przewodnicząca Rady przystąpiła do prezentacji treści projektu 
uchwały - do treści projektu uchwały uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego 13 głosami jednogłośnie podjęła uchwałę  
nr XXXVII/240/2014 w sprawie zmian budżetu powiatu roku bieżącego, której 
projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
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Ad.6 Następny punkt porządku obrad obejmował informację Zarządu Fundacji 
Polskich Kolei Wąskotorowych z działalności Rawsko – Rogowskiej Kolei 
Wąskotorowej za 2012 i 2013 rok. 
           Informację taką przedstawił Prezes Zarządu Fundacji Polskich Kolei 
Wąskotorowych – Pan Adam Wawrzyniak. Wyciąg z informacji stanowi załącznik  
nr 4 do niniejszego protokołu. 

Pani radna Teresa Pietrzak zadała pytanie odnosząc się do scenariusza 
negatywnego - czyli ograniczenia funkcjonowania Kolei do odcinka Rogów – Jeżów 
tj. ok. 7 km, jako najbardziej ekonomicznie uzasadnionego; pani radna zapytała czy 
nastąpi to w przypadku gdy nie będzie odpowiedniego wsparcia do Powiatu 
Rawskiego?  

Pan Prezes odpowiedział, że ten odcinek jest w stanie się samodzielnie 
utrzymywać, wpływa też na to stan torów, które na pozostałych odcinkach 
kwalifikują się do wymiany, a więc potrzebne są znaczne nakłady (głównie wymiana 
podkładów). 

Pani radna Pietrzak zapytała czego Fundacja oczekuje od Powiatu Rawskiego. 
Pan Prezes Wawrzyniak odpowiedział, że głównie współudziału w jakimś 

ograniczonym zakresie w rewitalizacji Kolei Wąskotorowej, uwzględniając sytuację 
finansową samorządów, z udziałem Samorządu Województwa Łódzkiego. 

Głos zabrał Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski, który wyraził opinię,  
że właścicielem tego obiektu jest Powiat, a sama kolej wąskotorowa jest swojego 
rodzaju dobrem i atrakcją, na rzecz utrzymania której trzeba podjąć wszystkie 
możliwe działania. Ponadto na zlecenie Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju 
Ziemi Rawskiej opracowana została koncepcja zagospodarowania Kolei 
Wąskotorowej, wymagało by to jednak współudziału samorządów przez które 
przebiega kolej – samorządy te jednak wyraźnie określiły się, że nie posiadają 
środków finansowych na współudział w tym projekcie. 

Pan radny Rafał Dobrowolski stwierdził, że w tą debatę nad kolejką 
wąskotorową powinny włączyć się pozostałe samorządy, a przede wszystkim Miasto 
Rawa Mazowiecka; ponadto środki finansowe, które trafiają do budżetu powiatu jako 
dochody z Kolei Wąskotorowej, powinny wracać do wykorzystania przez Fundację. 

Pani Teresa Pietrzak zapytała co z budynkiem PKP w Rawie Mazowieckiej 
przy ul. Kolejowej. 

Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski poinformował, że budynek jest częścią 
zabytku i trudno wyobrazić sobie na razie inne jego wykorzystanie. 

Pan Prezes Wawrzyniak dodał, że jest to też  przykład architektury dworcowej  
z okresu międzywojnia. 

Pan Starosta Rawski Józef Matysiak, zabierając głos stwierdził, że gdyby nie 
działania Powiatu, podejmowane decyzje i uchwały Rady Powiatu Rawskiego, 
Rawsko - Rogowskiej Kolei w chwili obecnej by nie było; tak samo gdyby nie 
działania Fundacji. Jako instytucje kultury nadal trzeba przekonywać Samorząd 
Województwa Łódzkiego do wsparcia kolejki wąskotorowej. Nie należy rozpatrywać 
wariantu likwidacyjnego. Ponadto Pan Starosta Matysiak uważa, że jeszcze w tej 
kadencji trzeba skierować do Marszałka Województwa stanowisko z propozycją 
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nawet przejęcia całej kolei wąskotorowej, tym bardziej, że jest ona jedyną  
w województwie łódzkim. 

Pan wiceprzewodniczący Rady Pan Marek Dobek zaproponował by podjąć 
decyzję o przekazaniu kilkudziesięciu tysięcy na funkcjonowanie kolejki; i wtedy 
było by wiadomo jak zachowają się inne samorządy. 
 
Ad.7 Kolejny punkt porządku obrad obejmował informację AMG – Centrum 
Medyczne o działalności szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej od początku 
2014 roku. 

Informację taką przedstawił wiceprezes Zarządu AMG – Pan Maciej Zabelski  
– stanowi ona załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Pani radna Teresa Pietrzak zapytała o to czy jest już opracowana dokumentacja 
budowy nowego pawilonu szpitala, a także czy będzie redukcja zatrudnienia. Pani 
radna zapytała też o wysokość kontraktu z NFZ 

Pan wiceprzewodniczący Marek Dobek zapytał czy jest planowane otwieranie 
nowych oddziałów w szpitalu w związku z rozwojem usług medycznych. 
          Pan Maciej Zabelski odpowiadając wyjaśnił, że wysokość kontraktu jest 
podobna do kontraktu z roku poprzedniego; był on zmniejszony w zakresie części 
dotyczącej chorób płuc ale w to miejsce zwiększył się o kontraktowanie badań 
tomografem komputerowym.  

Odnośnie projektu budowy nowego pawilonu Pan wiceprezes Zabelski 
wyjaśnił, że jakiegoś nowego projektu nie opracowywano i opieramy się na 
projekcie, który już funkcjonował i był przygotowany wcześniej. Ponadto spółka 
AMG nie przewiduje w najbliższej perspektywie czasu likwidacji jakiegokolwiek 
oddziału. 

Pan radny Henryk Majewski zapytał jak wygląda kwestia żywienia pacjentów  
i czy firma nie rozważa uruchomienia własnej kuchni. Pan wiceprezes Maciej 
Zabelski odpowiedział, że obecny dostawca usługi gastronomicznej jest przejęty po 
SPZOZ; firma AMG rozważa różne warianty jeżeli chodzi o żywienie.  
 
Ad.8 W tym punkcie przyjęto Stanowisko rady Powiatu w sprawie drastycznie 
niskich cen płodów rolnych. 
Stanowisko podyktowane jest trudną sytuacją na rynku owoców jak i rynku zbóż. 

Stanowisko zostało odczytane przez Przewodnicząca Rady Powiatu i przyjęte 
przez Radę jednogłośnie. 
 
Ad.9 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 XXXVI sesji w dniu 
24 czerwca 2014 roku podjęła następujące uchwały: 
1. nr XXXVI/230/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu  

powiatu za 2013 r. (opublikowany w Dz. U. Woj. Łódz. poz. 2649 z 9 lipca 2014); 
2. nr XXXVI/231/2014 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu  

Rawskiego za 2013 r.; 
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3. nr XXXVI/232/2014 w sprawie zmian budżetu powiatu roku bieżącego; 
4. nr XXXVI/233/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
(Obwieszczenie o tekście jednolitym opublikowane w Dz. U. Woj. Łódz.  
poz. 2815 z 21 lipca 2014);  

5. nr XXXVI/234/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 
2013 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej; 

6. nr XXXVI/235/2014 w sprawie zmiany uchwały XXXIII/220/2014 z 7 lutego 
2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej;  

7. nr XXXVI/236/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy  
w Rawie Mazowieckiej; 

8. nr XXXVI/237/2014 w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Rawskiego z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie; 

9. nr XXXVI/238/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 
terenie powiatu rawskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 
Rawski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Powyższe 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.  
 
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył 3 posiedzenia: 
24 czerwca 2014 roku: 

1. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu powiatu 
rawskiego na 2014 rok;  

 1 lipca 2014 roku: 
1. Podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie       

Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej; 
    2. Podjął uchwałę w sprawie  zmieniającej Uchwałę  nr 376/2014 z dnia 

08.04.2014 r. w sprawie ustalenia „Zasad rozpatrywania wniosków osób 
niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu 
„Aktywny Samorząd” w 2014 r.”;      

     3. Zapoznał się z zawiadomieniem Burmistrza Rawy Mazowieckiej  
o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Rawa Mazowiecka w rejonie ul. Kolejowej;  

4. 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  
i Marty Czarneckiej; 
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 18 lipca 2014 roku: 

1. Przyjął informację o wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego 
na stanowisko dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej; 

2. Podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej na wyboru oferty na 
prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; 

3. Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla SP ZOZ; 
4. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu; 
5. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów  finansowych; 
6.  Zapoznał się z wynikiem przetargu na sprzedaż działek przy ul. Targowej w 

Rawie   Mazowieckiej; 
7. Przystąpił do zaopiniowania „Programu ochrony środowiska dla  Miasta Rawa 

Mazowiecka na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”. 
 
Do przedstawionej przez Pana Starostę informacji uwag nie było. 

 
Ad.10  W kolejnym punkcie obejmującym interpelacje radnych: 

Pani radna Teresa Pietrzak poprosiła o przygotowanie informacji o Gimnazjum 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20,  
a dokładnie pani radna poprosiła o następujące dane: 

-  liczbę uczniów przyjętych w dwóch dotychczasowych rocznikach; 
- przychody i koszty związane z funkcjonowaniem gimnazjum, także  

w rozbiciu na jednego ucznia. 
 
Ad.11  W punkcie sprawy różne i wolne wnioski: 

Pan radny Rafał Dobrowolski zasugerował, żeby w najbliższym czasie podjąć 
stanowisko Rady Powiatu Rawskiego w sprawie Rogowskiej Kolei Wąskotorowej  
i przekazać je do Samorządu Województwa i innych władz.. 

 
Ad.12 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1130 dokonała zamknięcia 
obrad  XXXVII  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
Na tym protokół zakończono. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
 
 
      


