
P R O T O K Ó Ł  NR  VI/2015 

z  sesji Rady Powiatu Rawskiego 

odbytej w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej 

 Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 

Przewodnicząca Rady Maria Charążka o godz. 14
00

 otworzyła sesję i po 

powitaniu Radnych i zaproszonych gości  oświadczyła,  iż zgodnie z listą obecności, 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, aktualnie 

w posiedzeniu uczestniczy 17 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 

wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiążących 

decyzji.  

 

Ad. 2 Do zaproponowanego porządku obrad VI sesji Rady Powiatu Rawskiego 

uwag nie zgłoszono. 

Zaproponowany przez Panią przewodniczącą porządek został przyjęty 

jednogłośnie. 

Rada Powiatu Rawskiego przystąpiła do realizacji następującego porządku 

obrad:  

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej V sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2015 – 2025. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

na finansowanie planowanego deficytu budżetu. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków. 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Rawskiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/85/2011 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia 
zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie 
oraz użyczenie. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i 
społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych 
otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2015 r. 
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12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXIX/250/2014 Rady 
Powiatu Rawskiego w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 

13.  Ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie rawskim 
za 2014 rok. 

14.  Przedstawienie informacji z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawie Mazowieckiej oraz informacji dotyczącej realizacji zadań z zakresu 
systemu pieczy zastępczej za 2014 rok i wykaz potrzeb. 

15.  Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie rawskim za 2014 rok. 
16.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Rawskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2014 roku. 

17.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Rawie Mazowieckiej w 2014 roku. 

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

19.  Interpelacje Radnych. 
20.  Sprawy różne i wolne wnioski. 
21.  Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z V sesji Rady 

Powiatu Rawskiego. Do treści powyższego protokołu uwag nie zgłoszono. Rada 

Powiatu Rawskiego, przy trzech głosach wstrzymujących się, przyjęła protokół  

z V sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

Ad. 4 W tym punkcie podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu 

rawskiego roku bieżącego. 

Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

 Zgodnie z pismem ST4/4750/14/2015 zmniejszono część oświatową 

subwencji ogólnej na rok 2015 o kwotę437 592 zł. Po stronie wydatków kwota ta 

zmniejszyła rezerwę celową, oświatową. Zgodnie z porozumieniem zawartym z 

Miastem Rawa Mazowiecka, zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej, w dziale 600 transport i łączność, rozdziale 60014 drogi 

publiczne powiatowe kwotę 50 000 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki 

majątkowe. 

Zwiększa się dochody w dziale 750 administracja publiczna, rozdziale 75075 

promocja jst, o kwotę 30 780 zł, są to wpłaty z licytacji oraz darowizny zebrane 

podczas balu charytatywnego w 2015 roku. Środki zostaną przeznaczone  

na wyposażenie sali doświadczania świata oraz sfinansowanie wycieczki dla 

wychowanków Domu Dziecka. 

Zwiększa się dochody z tytułu darowizn w dziale 851 ochrona zdrowia, rozdziale 

85111 szpitale ogólne o kwotę 90 000 zł. Została podpisana umowa darowizny 

celowej z AMG „Centrum Medyczne” na kwotę 150 000 zł, kwota 90 000 zł jako 
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dochód roku bieżącego i 60 000 zł - dochód budżetu w 2016 roku. Środki 

zostaną przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego powiatu przy realizacji 

inwestycji pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w 

Rawie Mazowieckiej”. W rozdziale 85324 PFRON zwiększono plan dochodów i 

wydatków o kwotę 4 879 zł. Są to środki finansowe przekazane przez PFRON na 

pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji realizowanych w 2015 roku 

programów „Aktywny samorząd” oraz „Programu wyrównywania różnic miedzy 

regionami II”. 

Zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku o 1 000 000 zł. 

Zadania majątkowe: 

- 50 000 zł, „Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Księże Domki w Rawie 

Mazowieckiej Etap II”; 

- 945 000 zł, „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha  

w Rawie Mazowieckiej” - zabezpieczenie wkładu własnego. 

Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu priorytetowego: „Racjonalizacja 

zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych 

należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji 

zanieczyszczenia do atmosfery – II edycja. Ogółem koszt zadania 3 000 000,00 zł 

finansowanie: 

- środki własne powiatu 5% (darowizna) - 150 000 zł. 

- środki z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 45% - 1 425 000 zł. 

- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 50% - 1 425 000 zł. 

Okres realizacji zadania 2015-2016. Wpływ dotacji i pożyczki planowany w dwóch  

transzach w latach 2015 i 2016. 

10 000 zł, „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu 

radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu.” 

Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej „Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” – umowa numer UDA-

POKL.07.01.02-10-018/09-00, projekt będzie realizowany przez PCPR w Rawie 

Mazowieckiej – 2 376 zł. 

Pan radny Łukasz Salamon poprosił o sprecyzowanie o co chodzi z darowizna 

z AMG przy termomodernizacji budynku szpitala. 

Pani Skarbnik udzieliła stosownej odpowiedzi, informując, iż dochodem 

Powiatu może być też darowizna i tak też jest w tym przypadku. 

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił jej 

przewodniczący Pan radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła, przy jednym głosie wstrzymującym się i 

jednym głosie przeciw, uchwałę nr VI/35/2015 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

roku bieżącego, której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji 

punktu obejmującego podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015 – 2025.  
Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego: 
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Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku  

w sprawie zmian budżetu roku 2015 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową,  

w zakresie 2015 roku do Budżetu Powiatu. Ponadto wprowadza się zmiany  

w prognozie długu oraz wykazie przedsięwzięć. 

Programy, projekty lub zadania pozostałe- 

- zwiększenia: 

3 000 000 zł „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpital Św. Ducha  

w Rawie Mazowieckiej”. Planowany okres realizacji zadania 2015-2016. W ramach 

Programu priorytetowego: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności 

publicznej 

oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego  

w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – II edycja. Ogółem koszt 

zadania 3 000 000,00 zł; rok 2015 – 1 800 000 zł; rok 2016 – 1 200 000 zł. 

Finansowanie: 

- Środki własne powiatu 5% (darowizna) – 150 000 zł. 

- Środki z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 45% - 1 425 000 zł. 

- Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 50% - 1 425 000 zł. 

Prognoza kwoty długu - wprowadzono zmiany w prognozie zadłużenia Powiatu. 

Zwiększa się zadłużenie Powiatu o kwotę 2 425 000 zł. 

1 425 000 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, z tego kwota uruchomiona w 2015 

roku 855 000 zł, w 2016roku 570 000 zł. 

1 000 000 zł - kredyt na wydatki majątkowe. 

Zadłużenie powiatu na koniec 2015 roku wyniesie 20 945 463 zł, co stanowić będzie 

43,15% dochodów planowanych. 

Natomiast na koniec 2016 roku, po uruchomieniu drugiej transzy pożyczki  

z WFOŚiGW, 21 511 589 zł, co stanowić będzie 44,79% dochodów planowanych. 

Pan radny Łukasz Salamon zapytał jaki zakres będzie miała 

termomodernizacja budynku szpitala. 

Dopowiedział Pan starosta Józef Matysiak informują, że termomodernizacja 

obejmie docieplenie elewacji, zmianę okien, zmianę kaloryferów jak i wymianę 

źródeł ciepła. 

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił jej 

przewodniczący Pan radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła, przy trzech głosach wstrzymujących się, 

uchwałę nr VI/36/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2015 – 2025, której projekt stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6 W tym punkcie podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Omówienia 

dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego: 
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Zgodnie z Uchwałą z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Rawskiego na 2015 rok oraz uchwałą z dnia 29 kwietnia 2015 roku 

w sprawie zmian budżetu 2015 roku, zaciąga się kredyt na pokrycie deficytu budżetu 

w wysokości 1 000 000 zł. 

Pytań Radnych do projektu uchwały nie było. 

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił jej 

przewodniczący Pan radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła, przy trzech głosach wstrzymujących się, 

uchwałę nr VI/37/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, której projekt stanowi załącznik nr 4 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 7 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjecie uchwały w sprawie  

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Powiat planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki oraz dotacji do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zadania 

inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha 

w Rawie Mazowieckiej”. Planowany okres realizacji zadania 2015-2016. 

W ramach Programu priorytetowego: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach 

użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek 

samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczenia do atmosfery 

– II edycja. Ogółem koszt zadania 3 000 000,00 zł finansowanie: 

- Środki własne powiatu 5% (darowizna) - 150 000 zł; 

- Środki z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 45% - 1 425 000 zł; 

- Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 50% - 1 425 000 zł. 

Warunki udzielenia pożyczki: 

Pożyczka oprocentowana jest wg stałej stopy procentowej (r), której wysokość ustala 

się wg wzoru r=(s.r.w.-2,25 p.p.) lecz nie mniej niż - 2,5%, gdzie s.r.w. stanowi 

stopę redyskonta weksli, obowiązującą w dniu podjęcia decyzji o dofinansowaniu 

przez właściwy organ Funduszu, a p.p. punkty procentowe w ustalonej przez 

Fundusz wysokości. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 10 lat od dnia 

upływu okresu karencji. Pożyczka nie podlega umorzeniu. 

Wpływ pożyczki planowany w 2 transzach w latach 2015 i 2016. 

 Pan radny Bogdan Pietrzak zapytał czy to jest jakaś specjalna pożyczka,  

o którą się ubiega Powiat Rawski. 

Odpowiedział Pan Starosta Józef Matysiak informując, iż jest to specjalna 

linia pożyczkowa w WFOŚiGW, gdzie 55% to jest dotacja i 45 % to udział własny 

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił przewodniczący 

Komisji Pan radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła, przy trzech głosach wstrzymujących się, 

uchwałę nr VI/38/2015 w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki  
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z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Łodzi, której projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 8 Następny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 

Omówienia  projektu uchwały dokonał Leszek Przybył – zastępca Dyrektora  

Wydziału Infrastruktury: 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że do zadań 

organizatora publicznego transportu zbiorowego (właściwej jednostki samorządu 

terytorialnego) należy określenie przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest dana jednostka samorządu, udostępnianych dla 

operatorów i przewoźników, a także określenie warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 

określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, 

następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki 

samorządu terytorialnego. Powyższa uchwala wprowadza do istniejącego wykazu 

przystanków dodatkowy przystanek autobusowy o nazwie "Władysławów 01", który 

usytuowany będzie przy drodze powiatowej 4128E Olszowa Wola - Błędów na 

wysokości działki nr ew. 529. Powyższy przystanek umożliwi mieszkańcom 

miejscowości Władysławów gm. Sadkowice korzystanie z istniejącej komunikacji 

zbiorowej. 

Do uzasadnienia projektu uchwały uwag nie było. 

    Pozytywną opinię Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 

Publicznego przedstawił Pan Marek Szcześniak – przewodniczący tejże Komisji.  

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę nr VI/39/2015  

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków której projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 9 W tym punkcie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rawskiego. 

Omówienia projektu dokonał pan Stefan Goryczka – Dyrektor Geodezji, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami: 

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody przez Radę Powiatu Rawskiego  

na sprzedaż następujących nieruchomości, stanowiących własność Powiatu 

Rawskiego, położonych w Rawie Mazowieckiej: 

1) działek nr 206/9, 206/14 , 206/7 obręb 4 o łącznej powierzchni 4762 m2 

położonych przy ul Tomaszowskiej; 

2) działek nr 387/1 i 387/2, obręb 4 o łącznej powierzchni 4043 m2 położonych  

przy ul Niepodległości; 

3) działki nr 549/4 obręb 4 o powierzchni 1285 m2 położonej przy ul Zwolińskiego; 
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4) działek nr 48/1 , 48/2 obręb 4 o łącznej powierzchni 834 m2 położonej przy  

ul. Łowickiej; 

5) działki nr 307/10 obręb 4 o powierzchni 6266 m2 położonej przy  

ul. Warszawskiej; 

6) działki nr 6/7 obręb 5 o powierzchni 122224 m2 położonej przy ul. Krakowskiej; 

7) działki nr 308/27 obręb 4 o powierzchni 49978 m2 położonej przy ul. Targowej. 

Powiat Rawski zamierza sprzedać w/w nieruchomości w trybie przetargu 

skierowanego do podmiotów które zakupią nieruchomości następnie wydzierżawią 

na dotychczasową działalność, a po okresie dzierżawy sprzedadzą Powiatowi 

Rawskiemu w/w nieruchomości lub ich części. Postępowanie przetargowe 

przeprowadzone zostanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 sierpnia  

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518). Zarząd Powiatu 

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 

(Dz.U.2014.1490) wybierze jedną z form przetargu przewidzianych w ustawie  

i odpowiednią do wykonania zamierzonego celu. Po zrealizowaniu transakcji 

sprzedaży nastąpi zawarcie umowy dzierżawy przez nabywcę na czas określony dla 

zabezpieczenia siedziby Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej i jednostek 

Powiatu Rawskiego. Ponadto Powiat Rawski zastrzeże sobie prawo nabycia 

sprzedanych nieruchomości po okresie dzierżawy. Przeprowadzenie transakcji 

pozwoli wykorzystać majątek Powiatu Rawskiego poprzez uwolnienie z niego 

kapitału tym samym zapewni bieżącą płynność finansową jednostki. 

Wyżej wymienione nieruchomości w trakcie trwania dzierżawy mogą zostać 

wykorzystywane zgodnie z obecnym przeznaczeniem i pozostają w posiadaniu 

Powiatu Rawskiego. Ponadto nieruchomości będą mogły być poddzierżawiane przez 

Powiat innym podmiotom, bez dodatkowych opłat na rzecz właściciela. Struktura 

transakcji zostanie dopasowana do potrzeb Powiatu, w szczególności Zarząd 

Powiatu Rawskiego określi okres dzierżawy, termin zakupu i możliwe 

zabezpieczenia, gwarancje które zabezpieczą interesy Powiatu Rawskiego. 

Dzierżawa nie powoduje wzrostu wskaźników zadłużenia: czynsz dzierżawny jest 

wliczany do wydatków bieżących Powiatu i nie stanowi tytułu dłużnego. 

Podjęcie uchwały jest konieczne do zawarcia umowy sprzedaży 

nieruchomości należących do Powiatu Rawskiego i zawarcia umowy przedwstępnej 

nabycia. Jak wyjaśnił Pan Dyrektor Goryczka zaproponowany mechanizm można 

nazwać sprzedażą zwrotna, a nie zwiększa ona wskaźników zadłużenia. 

Głos zabrał Pan radny Adrian Galach, stwierdzając, że ze społecznego punktu 

widzenia sprzedaż zwrotna jest szkodliwa i budzi wiele wątpliwości wśród 

prawników i organów nadzorczych  i kontrolnych (SKO i NIK); ponadto będzie 

konieczność płacenia czynszu dzierżawnego, który w sytuacji gdy przestaniemy 

płacić jako powiat, możemy utracić te nieruchomości.  

Odpowiedział Pan Starosta Józef Matysiak, informując że ta forma ma na celu 

pozyskanie funduszy na spłatę znacznej części zadłużenia SPZOZ - u, co będzie 

tańsze niż utrzymywanie zadłużenia nie kredytowego SPZOZ; jest to forma 

kredytowania, nie wpływająca na wskaźniki budżetu powiatu. 
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Pan radny Galach, ponownie zabierając głos, stwierdził, że  

w proponowanym niniejszą uchwałą leasingu zwrotnym tracimy własność, a przy 

kredycie tą własność zachowujemy, dlatego też Radny postuluje szukanie innych 

form pozyskania funduszy na spłatę zadłużenia SPZOZ i wymienił przykładowo 

kredyt pod hipotekę. 

Pan Starosta Matysiak zaapelował, żeby przyjąć uchwałę wyrażającą zgodę na 

sprzedaż niektórych nieruchomości Powiatu Rawskiego w celu pozyskania środków 

finansowych na spłatę zadłużenia SPZOZ. 

Głos zabrał w tym temacie też Pan radny Bogdan Pietrzak, stwierdzając,  

że dobrze było by regulować zadłużenie SPZOZ ale jednocześnie pozbywamy się 

nieruchomości, które w przyszłości można było by inaczej wykorzystać, bardziej 

efektywnie i dla dobra Powiatu Rawskiego; zaproponował zastanowienie się nad 

tym rozwiązaniem. 

Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski dodał, że w tym rozwiązaniu 

gwarantujemy sobie korzystanie z tych nieruchomości (poprzez dzierżawę),  

a po drugie zastrzegamy sobie prawo odkupu po upływie określonej liczby lat. 

Pan radny Jarosław Uchman zapytał jakie zyski będą z tej operacji i ile Powiat 

Rawski zarobi na tej operacji.  

Odpowiedział pan Starosta Matysiak, informując, że jest to dopiero oferta 

sprzedaży i nie mamy gwarancji, że będzie zainteresowanie ta formą nabycia 

nieruchomości; na pewno rozwiązanie będzie tańsze niż kwoty płacone operatorom 

długu SPZOZ, którzy nie są bankami. Pan Starosta Matysiak poprosił jeszcze raz 

Radę o przyjęcie uchwały. 

O zakończenie dyskusji zaapelowała też radna Teresa Pietrzak, uzasadniając, 

że taką formę pozyskiwania dochodów jak sprzedaż swoich nieruchomości 

stosowały i stosują wszystkie samorządy. 

Pan radny Jarosław Kobierski dodał, że należy pamiętać że dług od spłaty 

SPZOZ-u jest już do spłaty a nowy kredyt wpływał by wskaźniki budżetu. 

Pan Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Grzegorz Stefaniak też 

zaproponował zakończenie dyskusji, bo tylko dwie z tych nieruchomości  

są zabudowane i nie ma też gwarancji zainteresowania jakichkolwiek podmiotów na 

zakup. 

Pan radny Pietrzak zaproponował zwrócenie się do gmin z terenu powiatu  

o wsparcie dla Szpitala w Rawie Mazowieckiej. 

Głos zabrał jeszcze Pan radny Łukasz Salamon, stwierdzając, że sytuacja nie 

idzie w dobrym kierunku, bo jest to wysprzedawanie majątku, które w dłuższej 

perspektywie czasu doprowadzi do upadku Powiatu i jeszcze raz zaapelował do 

radnych o nie przyjmowanie  niniejszej uchwały.  

Opinię pozytywne przedstawili przewodniczący: Komisji Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami (radny Henry Majewski), 

a także Komisji Budżetu i Finansów (radny Ryszard Imioła). 

Rada Powiatu Rawskiego, przy czterech głosach przeciw, przyjęła uchwałę  

nr VI/40/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących 
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własność Powiatu Rawskiego, której projekt stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 10 Punkt ten dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XII/85/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 

2011 roku w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oddawania ich w 

dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie. 

Referującym powyższy temat  był Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 

Polityki Społecznej: 

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 217 z późn. zm.) zbycie aktywów 

trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich  

w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie  

na zasadach określonych przez podmiot tworzący. Rada Powiatu Rawskiego 

Uchwałą Nr XII/85/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku określiła zasady, o których 

mowa w ustawie. Po kilku latach stosowania obecnej regulacji, stało się konieczne 

doprecyzowanie i dostosowanie jej postanowień do aktualnie istniejących potrzeb, 

sygnalizowanych przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. Wprowadzone do treści 

uchwały postanowienia regulują czynności, jakie są wymagane przy oddawaniu 

nieruchomości lub mienia ruchomego w dzierżawę, najem, użytkowanie lub 

użyczenie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, przede 

wszystkim w zakresie wymogu stosowania procedury przetargowej. Doprecyzowany 

został również tryb zbywania aktywów trwałych. Zmiany te mają na celu uczynienie 

zasad dokumentem aktualnym, dostosowanym do potrzeb i umożliwiającym SPZOZ 

gospodarowanie, mieniem własnymi i przekazanym przez Powiat w nieodpłatne 

użytkowanie, w sposób praktyczny, ekonomiczny oraz zgodnie z prawem.  

 Pan radny Jarosław Uchwam powtórzył swoje stanowisko z Komisji, że 

wszyscy radni powinni wiedzieć co się wydzierżawia i użycza, a nie tylko jak 

obecnie gdzie wiedzę taka posiadają członkowie Zarządu Powiatu. 

Pan wicestarosta Marian Krzyczkowski przedstawił pozytywną opinię Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej. 

Rada Powiatu Rawskiego, przy czterech głosach przeciw, przyjęła uchwałę  

nr VI/41/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/85/2011 Rady Powiatu 

Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie 

określenia zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oddawania ich w dzierżawę, najem, 

użytkowanie oraz użyczenie, której projekt stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań związanych  

z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości 

środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2015 r. 
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Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Sylwia Stangreciak  

– zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 

Mazowieckiej. 

W dniu 20.02.2015 roku wpłynęła informacja o wysokości środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadających na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami). Powiat Rawski na realizację 

tych zadań w bieżącym roku otrzymał kwotę 1.005.843 zł. 

Zgodnie z art. 35a ust 3 cytowanej ustawy Rada Powiatu określa zadania, na które 

przeznacza środki finansowe określone w art. 48 ust. 1 pkt 1. W związku  

z powyższym poszczególne zadania oraz kwoty przeznaczone na ich realizację 

określono w załączniku do niniejszej uchwały. Dokonując podziału środków 

finansowych kierowano się potrzebami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w tym zakresie oraz zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy, 

który realizuje część zadań wynikających z wyżej wymienionej ustawy. 

Środki finansowe w wysokości 517.860 zł, przeznaczone są na dofinansowanie  

w 2015 r. kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie 

Mazowieckiej, działającego przy Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi 

Rawskiej. Kwota ta stanowi 90% kosztów działalności Warsztatu ( zgodnie z art. 

68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych). 

Pan wicestarosta Marian Krzyczkowski przedstawił pozytywną opinię Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr VI/42/2015  

w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 

niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych  

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych 

na realizację tych zadań w 2015 r, której projekt stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXIX/250/2014 Rady 

Powiatu Rawskiego w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 

Omówienia dokonała Pani Jolanta Chylak – zastępca dyrektora Wydziału 

Organizacyjnego: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rawie Mazowieckiej wystąpiło z wnioskiem 

o wprowadzenie doRocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego  

z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 zadania pt. rehabilitacja dzieci  

i młodzież niepełnosprawnej. Na zadanie to przeznaczono kwotę w wysokości 

13.000 zł. 
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W celu konsultacji projekt uchwały umieszczony został na stronie 

internetowej Starostwa oraz przesłany do Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. Zadanie zlecone zostanie w drodze przeprowadzonego otwartego 

konkursu ofert. 

Pan wicestarosta Marian Krzyczkowski przedstawił pozytywną opinię Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej, natomiast Pani radna Maria Piątek przedstawiła 

pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr VI/43/2015  

w sprawie zmiany uchwały XXXIX/250/2014 Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2015, której projekt stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 13. W tym punkcie przedstawione zostało sprawozdanie z oceny stanu 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie rawskim za 2014 rok. 

Ocenę przedstawił Pan Krzysztof Gawot-  pełniący obowiązki Kierownika 

Oddziału Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Polityki Społecznej. Stanowi ono 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

Rada Powiatu Rawskiego (15 radnych obecnych) przyjęła jednogłośnie 

przedstawioną informację. 
 

Ad. 14 Następny punkt obejmował  przyjęcie informacji z rocznej działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej oraz informacji 

dotyczącej realizacji zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2014 rok i wykaz 

potrzeb. 

Informację tę przedstawiła Pani Sylwia Stangreciak – zastępca dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. Informacja 

stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Do przedstawionej informacji nie 

było uwag radnych 

Rada Powiatu Rawskiego (16 radnych obecnych) przyjęła jednogłośnie 

przedstawioną informację. 
 

Ad. 15 W tym punkcie ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie rawskim za 

2014 rok. 

Ocenę tę przedstawiła też Pani Sylwia Stangreciak – zastępca dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. Ocena stanowi 

załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Do przedstawionej informacji nie było 

uwag radnych 

Ocena została przyjęta przez radę powiatu do wiadomości, bez głosowania. 

 

Ad. 16 Punkt ten dotyczył przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku. 
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Sprawozdanie przedstawiła Pani Jolanta Chylak – zastępca dyrektora Wydziału 

Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym. Sprawozdanie stanowi załącznik 14 do 

protokołu. 

 Do sprawozdania uwag radnych nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego (16 radnych obecnych) przyjęła jednogłośnie 

przedstawione sprawozdanie, a dotyczące współpracy organizacjami NGO. 
 

Ad. 17 Następny punkt obejmował  przyjęcie sprawozdania z działalności 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej w 2014 roku  

Informację tę przedstawiła Pani Elżbieta Jasnowska –  dyrektora Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 

do niniejszego protokołu. Do przedstawionej informacji nie było uwag radnych 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie przedstawione sprawozdanie 

 

 

Ad.18 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 

Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym 

złożył  Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

Rada Powiatu Rawskiego piątej kadencji na swojej V sesji w dniu 27 lutego 2015 

roku podjęła następujące uchwały: 

1. Nr V/24/2015 w sprawie wyłączenia 2-letniego Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej  

ul. Zwolińskiego 46 z Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej  

i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej  

ul. Zwolińskiego 46. 

2. Nr V/25/2015 w sprawie zamiaru likwidacji 2-letniego Uzupełniającego 

liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

3. Nr V/26/2015 w sprawie wyłączenia 3-letniego Technikum 

Uzupełniającego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 

46 z Zespołu Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. 

Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

4. Nr V/27/2015 w sprawie zamiaru likwidacji 3-letniego Technikum 

Uzupełniającego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 

46. 

5. Nr V/28/2015 w sprawie zamiaru przekształcenia 3-letniego Technikum 

Uzupełniającego Dla Dorosłych w Białej Rawskiej ul.15 Grudnia 9  

w 3-letnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Białej Rawskiej 

ul.15 Grudnia 9. 

6.  Nr V/29/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na zastępcę dyrektora ds. lecznictwa 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej. 

7. Nr V/30/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
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8. Nr V/31/2015 w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów 

podróży służbowej Radnego Rady Powiatu Rawskiego. 

9. Nr V/32/2015 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Rawskiego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla 

przewodniczącej Rady Powiatu. 

10. Nr V/33/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad 

zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom 

powołanym do udziału w jej pracach, wydatków poniesionych w związku 

z udziałem w pracach Komisji. 

11. Nr V/34/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

diet dla Radnych Powiatu Rawskiego. 

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 pięć posiedzeń: 

3 marca 2015 roku: 

1)  Zatwierdził wynik zamówienia (do 30 tyś Euro) na dostawę emulsji asfaltowej.  

2)  Wyraził zgodę na wydzielenie części działki z działki nr 3/31 przy  

ul. Opoczyńskiej w Rawie Mazowieckiej z przeznaczeniem do sprzedaży. 

3)  Zatwierdził cenę wywoławcza (849.783 tyś. zł ) w ogłoszeniu  przetargowym 

sprzedaży działki nr 3/34 przy ul. Opoczyńskiej, pow. działki 14.169 m2,  

4)   Rozpatrzył wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego w Skierniewicach na 

dzierżawę działki nr 76 –stawy (tzw. glinianki, w Rawie Mazowieckiej).  Zostanie 

ogłoszony przetarg. 

5)Podjął uchwałę w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi 

Romańczykowi w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację 

projektu pn. „Healthy Teens, Healthy Europe”. 

6) Podjął uchwały w sprawie w  udzielenia pełnomocnictw Pani Jolancie Popłońskiej 

i Arkadiuszowi Woszczykowi  do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie 

realizacji Projektu Animator – Moje Boisko Orlik 2012. 

7)  Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. 

8) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2015 rok. 
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 12 marca 2015 roku: 

 
1) Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie 2015 roku. 

2) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu  Powiatu  

Rawskiego na 2015 rok. 

3) Zapoznał się z informacją w sprawie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

przez Powiat Rawski. 

 17 marca 2015 roku: 

 
1)  Zatwierdził wynik zamówienia (do 30 tyś Euro) na dostawę masy na zimno.  

2) Przyjął informację z rocznej działalności PCPR w Rawie Mazowieckiej i z 

realizacji zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2014 rok oraz   wykaz 

potrzeb.  

3) Podjął uchwałę w sprawie ustalenia „Zasad rozpatrywania wniosków osób 

niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu                 

„ Aktywny samorząd w 2015 roku”. 

4)Pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 

Reymonta w Rawie Mazowieckiej o wyrażenie zgody na utworzenie w roku 

szkolnym 2015/2016 klasy strażacko – ratowniczej.  

5)  Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu.  

6) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2015 rok. 

 

 31 marca 2015 roku: 

 
1) Zatwierdził wynik zamówienia (do 30 tys. Euro ) na dostawę grysów bazaltowych 

do remontów cząstkowych dróg powiatowych. 

2) Wyraził zgodę na zamówienie (do 30 tyś. Euro) na odnowienie oznakowania 

poziomego. 

3)  Wyraził zgodę na lokalizację projektowanego przyłącza NN w działce nr ew. 

36/2 obręb 14 Komorów, stanowiącej własność Pana Cezarego, Józefa 

Bakalarskiego zamieszkałego Rawa Mazowiecka, ul. K. Wielkiego 11/31. 

4) Wyraził zgodę na lokalizację przystanku komunikacyjnego w miejscowości 

Władysławów przy drodze powiatowej nr 4128E Olszowa Wola – Broniew. 
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5) Wyraził zgodę na wynajęcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ambulansu sanitarnego podmiotowi 

zewnętrznemu. 

6)  Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.  

7) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2015 rok.  

8) Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem 

rzeczowym działki nr 307/9 na rzecz Polskiej Grupy Energetycznej z Lublina.  
 

17 kwietnia 2015 roku: 
 

1) Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez SPZOZ w Rawie 

Mazowieckiej ambulansów sanitarnych. 

2) Zapoznał się z informacją SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w zakresie 

gospodarowania mieniem,( dzierżawy, najmy, użyczenia), za 2014 rok.  

3) Podjął decyzję o rezygnacji z ustalenia służebności na działce 6/9 obr.5 w Rawie 

Mazowieckiej na rzecz PGE. 

4) Zatwierdził operat szacunkowy wartości sprzedaży działek 206/7,206/9 przy ul. 

Tomaszowskiej w Rawie Mazowieckiej. 

 

5) Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie 

powiatu. 

6) Zatwierdził projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

7) Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

8) Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 

9) Zatwierdził projekt uchwały  Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu 

konsolidacyjnego. 

10) Podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 32/2015  Zarządu 

Powiatu Rawskiego z dnia 17.03.2015r. w sprawie ustalenia " Zasad 

rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd.  

 

Do przedstawionej informacji uwag nie było. 

  

Ad.19  W punkcie Interpelacje Radnych - głosów  nie było.  

 

Ad.20 W punkcie sprawy różne i wolne wnioski:  

Pan radny Jarosław Uchman zwrócił uwagę na trudną sytuację w Szpitalu  

w Rawie Mazowieckiej, nie realizowanie umowy dzierżawy przez dzierżawcę m.in. 

pobieranie opłat za świadczenia. Kolejną kwestią są ograniczenia w zatrudnieniu,  

a także braki w leków w apteczkach oddziałowych; ordynator oddziału chorób 

wewnętrznych złożył rezygnację, a zastępca ordynatora odchodzi z pracy. Pan radny 

zapytał dlaczego tak się dzieje skoro umowa dzierżawy przewiduje inne zapisy. 
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Kwestią bulwersującą według Pana Radnego jest tez ograniczenie zespołów 

wyjazdowych w karetkach zarówno typu P (podstawowego) jak i typu S 

(specjalistycznych). Według Pana Radnego sprawa powinna być poruszana na Sesji 

Rady Powiatu, gdyż jest to ważna dziedzina naszego życia. Te podstawowe pytania 

pan radny Uchman złożył też na piśmie do Pani Przewodniczącej. 

Pan wicestarosta Marian Krzyczkowski poprosił, żeby podać konkretne 

przykłady (kiedy i gdzie) na zdarzenia, o których mówił Pan radny Uchman; a na 

kolejną Sesję zostanie zaproszone kierownictwo Szpitala w celu umożliwienia 

wypowiedzenia się też drugiej stronie. 

Pan Starosta Józef Matysiak stwierdził, że każde głosy wyrażające troskę  

o Szpital traktuje poważnie i dziękuje za nie; zwrócił też uwagę że na niektóre 

rozwiązania zezwolił ustawodawca (np. ograniczenie zespołów wyjazdowych 

karetek).  

Pan radny Łukasz Salamon zapytał o instytucję kornera na terenie powiatu  

i zakup torby medycznej dla Państwowej Straży Pożarnej. 

W sprawie torby medycznej odpowiedział Pan Dyrektor Andrzej Latek 

informując, iż wniosek przekaże do Zarządu Powiatu 

Odpowiedział Pan Starosta Matysiak informując, że zadanie zapewnienia 

koronera jest nałożone na starostów, a odpowiednich kompetencji nie ma 

wskazanych w ustawie. 

Pan radny Jarosław Ucham zapytał jeszcze czy będą organizowane kolejne 

spotkania z cyklu Akademii PPP i czy będą prowadzone jakieś działania 

informacyjne, a także jakie były koszty organizacji. 

Pan Starosta Matysiak powiedział, że Powiat Rawski, poza kosztami 

publikacji o Kolei Wąskotorowej i informatora o powiecie, żadnych kosztów 

dodatkowych nie poniósł. Impreza zapowiadana jest jako cykliczna, ale wiedzy Pan 

Starosta Matysiak nie posiada czy będzie kontynuowana. 

 

Ad. 21 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad,  Pani Maria Charążka  

- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 16
50

 dokonała zamknięcia 

obrad  VI sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

W załączeniu: 

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 

Sporządził: Tomasz Góraj  

 

 


