
 

P R O T O K Ó Ł  NR  VIII/2015 

z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 18 czerwca 2015 roku w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu rawskiego Pani 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 16 Radnych, co wobec ustawowego składu 

Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

wiążących decyzji.  

 

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

Pani Przewodnicząca zaproponowała dwa punkty dotyczące przyjęcia dwóch 

uchwał:  w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę 

wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego doposażenie i w sprawie 

wyrażenia zgody na przekazanie lokalu użytkowego Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Zaproponowany przez Panią 

przewodniczącą porządek obrad 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 VI sesji Rady Powiatu Rawskiego 

4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2014 rok 

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian budżetu roku 2015 

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany uchwały  

nr VI/37/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany Uchwały  

nr XXXIX/212/2010 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany Uchwały  

nr XXIX/157/2009 z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 
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10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany Uchwały  

nr XVIII/130/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

kredytów 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie: zmiany Uchwały  

nr V/36/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2014 rok  

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę wyposażenia 

warsztatu terapii zajęciowej lub jego doposażenie 

15.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 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 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie likwidacji 2-letniego 

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. 

Zwolińskiego 46 

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie likwidacji 3-letniego Technikum 

Uzupełniającego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie lokalu użytkowego 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

19. Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu  

w okresie międzysesyjnym 

20.  Interpelacje Radnych 

21.  Sprawy różne i wolne wnioski 

22.  Zamknięcie obrad. 

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

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

Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie protokół z VI sesji Rady Powiatu 

Rawskiego. 

 

Ad. 4 W tym punkcie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014. 

Omówienia wykonania budżetu i podstawowych wskaźników dokonał Pan Józef 

Matysiak – Starosta Rawski: Budżet powiatu na 2014 r. uchwalony został w dniu  

30 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XXXII/216/2013 Rady Powiatu Rawskiego. 
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Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki na 

zadania rządowe i z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa 

do uzyskania przez powiat w 2014 r., zestawienie zadań inwestycyjnych na 2014 r. 

oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 

Dochody planowane to 49 591 528,00 zł. Wykonanie w 2014 roku wyniosło 49 397 

662,87 zł tj. 99,6 % planu. Planowana kwota subwencji to 27 430 463,00 zł. 

Wykonanie w 2014 roku wyniosło 27 430 463,00 zł, tj. 100,0 % planu, z tego: 

 

 Plan Wykonanie % 

-subwencja oświatowa 23 637 137,00 23 637 137,00 100,0 

-subwencja 

równoważąca 

1 898 793,00 1 898 793,00 100,0 

-subwencja 

wyrównawcza 

1 894 533,00 1 894 533,00 100,0 

 

Subwencje stanowiły 55,5% dochodów ogółem. 

Kwota dotacji to 10 408 826,00 zł – plan oraz 10 339 023,78 zł - wykonanie 2014 

roku tj. 99,3 %.  

W kwotach dotacji są dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, dotacje z funduszy celowych, dotacje z funduszy 

europejskich oraz zwroty dotacji. 

- Dotacje z budżetu państwa 

Kwota tych dotacji szacowana była w wysokości 6 184 433,00 zł. Dotacje, jakie 

wpłynęły w 2014 roku to kwota 6 146 099,09 zł tj. 99,4 % w tym: 

a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące).  

Plan 5 522 359,00 zł, wykonanie 5 484 049,83 zł tj. 99,3 %.  

b) na zadania z zakresu administracji rządowej (inwestycyjne).  

Plan 91 000,00 zł, wykonanie 90 975,26 zł tj.100,0 %  

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową. 

Plan 8 260,00 zł, wykonanie 100,0 % tj. 8 260,00 zł. 

d) na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 

Plan 15 600,00 zł, wykonanie 15 600,00 zł, tj. 100,0 %.\ 

e) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. 

Plan 547 214,00 zł, wykonanie 547 214,00 zł, tj. 100,0 %. 

- Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

Plan 1 346 462,00 zł. Wykonanie 2014 roku 1 697 720,20 zł, tj. 126,1 % kwoty 

planowanej. Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane  

z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci 

pochodzących z innych gmin i powiatów), dotacje na utrzymanie dzieci 

pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych  

w powiecie rawskim oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu. 

a) Z budżetów gmin (bieżące) plan 140 340,00 zł, wykonanie w 2014 roku 

203 685,08 zł, tj. 145,1 % kwoty planowanej.  
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b) Z budżetów gmin (inwestycyjne) plan 448 300,00 zł, wykonanie w 2014 roku 

448 035,78 zł, tj. 99,9 % kwoty planowanej.  

c) Z budżetów powiatów (bieżące) 644 822,00 zł, wykonanie w 2014 roku 

933 026,37 zł, tj. 144,7 % kwoty planowanej.  

d) Z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące) plan 39 000,00 zł, wykonanie  

39 000,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej. 

 

e) Z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne) plan 74 000,00 zł, wykonanie 

73 972,97 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej. 

 

- Dotacje z funduszy celowych 

Z państwowych funduszy celowych (bieżące) plan 116 425,00 zł, wykonanie 

124 425,00 zł tj. 106,9 % planu. 

Z samorządu województwa (inwestycyjne) plan 581 040,00 zł, wykonanie  

508 809,69 zł tj. 87,6 % kwoty planowanej. 

- Dotacje z funduszy europejskich 

Z funduszy europejskich (bieżące) 2 062 333,00 zł, wykonanie w 2014 roku 

1 747 765,39 zł, tj. 84,7 % kwoty planowanej. Z funduszy europejskich 

(inwestycyjne) 117 790,00 zł, wykonanie w 2014 roku 113 863,31 zł, tj. 96,7 % 

kwoty planowanej. 

- Zwroty dotacji 

Plan 343,00 zł, wykonanie w 2014 roku 341,10 zł tj. 99,4 % - są to zwroty zaliczek 

od komornika  pierwotnie sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa. 

Na 2014 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 11 752 239,00 zł, 

wykonanie na koniec 2014 roku wyniosło 11 628 176,09 zł, tj. 98,9 %. 

Na dochody własne składają się: 

- wpływy za druki komunikacyjne. 

  Plan 1 200 000,00 zł, wykonanie w 2014 roku wyniosło 1 168 925,00 zł tj. 97,4 %. 

- wpływy ze sprzedaży majątku. 

  Plan 518 176,00 zł, wykonano w 2014 roku 5 698,80 zł, tj. 1,1 %. 

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. 

  Plan 7 833 442,00 zł, wykonanie w 2014 roku 7 977 997,66 zł tj. 101,8 %. 

W tym: 

1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: 

plan - 7 615 442,00 zł, wykonanie – 7 699 964,00 zł. 

2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych: 

plan – 218 000,00 zł, wykonanie – 278 033,66 zł. 

- wpływy z najmu i dzierżawy. 

  Plan 410 845,00 zł, wykonanie w 2014 roku 498 104,53 zł tj. 121,2 %. 

- odsetki bankowe i inne. 

  Plan 99 310,00 zł, wykonanie w 2014 roku 97 401,53 tj. 98,1 %. 

- wpływy z usług. 

  Plan 637 755,00 zł, wykonanie w 2014 roku 668 364,01 zł tj. 104,8 %. 

- wpływy z opłat, koncesji i licencji. 
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  Plan 236 000,00 zł, wykonanie w 2014 roku 340 571,74 zł, tj. 144,3 %. 

- darowizny 

  Plan 23 310,00 zł, wykonanie w 2014 roku 18 310,00 zł, tj. 78,5 %. 

- wpływy z różnych dochodów  

  Plan  293 082,00 zł, wykonanie w 2014 roku 318 479,83 zł  tj. 108,7 %. 

- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące). 

  Plan 159 219,00 zł, wykonanie w 2014 roku 176 328,07 zł, tj. 110,7 %.  

- środki z Funduszu Pracy 

  Plan 216 100,00 zł, wykonanie w 2014 roku 216 100,00 zł tj. 100,0 %.  

- pozostałe dochody. 

  Plan 125 000,00 zł, wykonanie w 2014 roku 141 894,92 zł tj. 113,5 %. 

Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 23,5 % dochodów 

ogółem.  

W planie ujęto przychody w wysokości: 4 955 279,00 zł, wykonanie za rok 2014 

wyniosło 7 629 688,33 zł tj. 154,0 %.W całości były to przychody z tytułu wolnych 

środków z lat ubiegłych. 

Plan wydatków określony został na poziomie 51 399 194,00 zł. Wykonanie  

w 2014 roku wyniosło 48 540 542,63 zł tj. 94,4 %. 

Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje:  

1.Wydatki bieżące plan w wysokości 47 720 526,00 zł, wykonanie  

za 45 278 102,06 zł tj. 94,9 % planu, w tym: 

a) jednostki budżetowe kwota 41 978 292,00 zł, wykonanie 40 196 104,65 zł tj. 95,8 

%planu  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 740 122,00 zł, wykonanie za 

30 235 480,76 zł tj. 98,4%; 

- zadania statutowe 11 238 170,00 zł, wykonanie 9 960 623,89 zł tj. 88,6 % planu; 

b) dotacje na zadania bieżące 1 246 770,00 zł, wykonanie 1 064 084,40 zł  

tj. 85,3 % planu, 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 569 251,00 zł, wykonanie 1 304 335,83 zł 

tj. 83,1 % planu, 

d) obsługa długu 820 000,00 zł, wykonanie 782 751,93 zł tj. 95,5 % planu, 

e) wydatki z udziałem środków UE 2 106 213,00 zł, wykonanie 1 930 825,25 zł tj.: 

91,7 % planu; 

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 678 668,00 zł, wykonanie za 

2014 rok wyniosło 3 262 440,57 zł tj. 88,7 % planu w tym: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 267 016,00 zł, wykonanie 3 148 577,26 zł tj. 

96,4 % planu; 

b) z udziałem środków UE 411 652,00 zł, wykonanie za 2014 rok 113 863,31 zł tj. 

27,7 %. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu roku 2014 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

W roku 2014 spłacone zostało 647.613,00 zł długu Powiatu Rawskiego. 

Obecnie 13.190.000,00 zł to kredyty, 5.900.000,00 zł – obligacje i 4.550,00- zł to 

poręczenia; łącznie dług z poręczeniami wynosi 23.640.463,00 zł. 
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Szczegółowe dane które przytaczał Pan Starosta znajdują się w załącznikach 

do uchwały zatwierdzającej sprawozdanie z wykonania budżetu 2014 roku.  

W imieniu Zarządu Powiatu Rawskiego Pan Starosta Józef Matysiak zwrócił się do 

Rady Powiatu Rawskiego o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu roku 2014. 

Wobec braku głosów w dyskusji nad sprawozdaniem, Pani Przewodnicząca 

poprosiła o przedstawienie opinii wszystkich przewodniczących komisji Rady  

w sprawie wykonania budżetu. Opinie wszystkich komisji były pozytywne. Na 

końcu Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej – Pana Jacka Otulaka, który przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej 

w sprawie wykonania budżetu powiatu za rok 2014 i pozytywną opinię tejże komisji. 

Wobec braku innych uwag do sprawozdania z wykonania budżetu i stanowisk 

komisji Pan Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Stefaniak odczytał uchwałę  

nr III/115/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi  

z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu 

Powiatu Rawskiego z wykonania budżetu  za 2014 rok – załącznik nr 2  

do niniejszego protokołu. 

Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. Do treści uwag 

nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła, przy trzech głosach wstrzymujących się, 

uchwałę nr VIII/44/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, której projekt stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji 

punktu obejmującego podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2014 rok 

O przedstawienie wyników kontroli i wniosku Komisji Rewizyjnej, 

Przewodnicząca Rady poprosiła przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pana 

Jacka Otulaka: 

Zespół kontrolny swoje czynności rozpoczął od zapoznania się z treścią  

Uchwały Nr III/115/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Łodzi z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu 

Powiatu Rawskiego z wykonania budżetu za 2014 rok. 

Następnie przystąpiono do czynności kontrolnych polegających na kontroli 

zgodności danych zawartych w treści sprawozdania z wykonania budżetu przez 

Zarząd Powiatu z  dokumentacją źródłową. 

Sprawdzono sprawozdania budżetowe za miesiąc grudzień 2014 roku 

oraz sprawozdania roczne za 2014 rok tj.: 

- 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej 

jednostki budżetowej, 

- 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej 

jednostki budżetowej, 
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- Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 

oraz gwarancji i poręczeń, 

- Rb-N - sprawozdanie o stanie należności, 

-Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce i deficycie. 

Skontrolowano następujące sprawozdania finansowe: 

- rachunek zysków i strat, 

- sprawozdanie o zmianie w funduszach, 

- bilanse jednostkowe, 

- bilans budżetu.  

Zespół zapoznał się z informacjami : 

1. dotyczącymi przedsięwzięć realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, 

w ramach Planu Operacyjnego zimowego utrzymania dróg 2014/2015. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z dokumentacją dotyczącą 

podmiotowej sprawy tj. z Planem Operacyjnym zimowego utrzymania dróg 

2014/2015, Protokołem z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 

zimowe utrzymanie dróg powiatowych usytuowanych na terenie miasta Rawa 

Mazowiecka w sezonie 2014/2015, dokumentami najmu pługo-piaskarki 

wystawionymi przez firmę Transbet. PPHU. Idzikowski H. oraz Stefański 

Tomasz Usługi Sprzętowe oraz wystawionymi fakturami na usługi 

odśnieżania oraz zwalczania śliskości; 

 

2. o modernizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Rawie Mazowieckiej w celu przystosowania budynku na potrzeby Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, członkowie komisji szczególną uwagę 

zwrócili  na likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, 

która była głównym celem przedsięwzięcia. Komisja Rewizyjna podczas 

posiedzenia komisji 26.05.2015 r. skontrolowała prace wykonane w budynku; 

 

3. związanymi z bieżącymi wydatkami na funkcjonowanie starostwa, m.in.  

z umowami dotyczącymi kupna oleju napędowego i materiałów biurowych, 

jak i z wydatkami dotyczącymi płac pracowników oraz finansowania 

jednostek podległych powiatowi. 

 

W kontrolowanej dokumentacji nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Podsumowując wyniki dokonanych czynności kontrolnych, Komisja 

Rewizyjna stwierdza, iż wyrywkowa kontrola materiałów źródłowych nie ujawniła 

nieprawidłowości w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej, co  pozwala na 

rekomendowanie Radzie Powiatu Rawskiego - udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.  

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje jak w sentencji 

powyższego wniosku. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje jak 

w sentencji powyższego wniosku. 
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Głos zabrał Pan radny Bogdan Pietrzak, informując, że Klub Radnych 

PIS wstrzyma się od głosu, bo tych radnych nie było przy uchwalaniu i realizacji 

tego budżetu w roku poprzednim. Zwrócił też uwagę na następujące kwestie: 

- konieczność podwyżki dla najniżej zarabiających w Starostwie  

i odchodzących na emeryturę; 

-  brak konsultacji społecznych (np. w sprawie wydzierżawienia Szpitala jak 

wygląda ta dzierżawa czy sprawa budowy dróg). 

 Następnie Wiceprzewodniczący Rady przedstawił treść Uchwały 

nr III/141/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 

z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Rawskiego w sprawie absolutorium za 2014 r. Powyższa uchwała 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Do treści opinii pytań nie było. 

W tej sytuacji Przewodnicząca Rady przystąpiła do prezentacji treści projektu 

uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Rawskiego.  

Do treści projektu uchwały uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego 13 głosami za i przy trzech głosach wstrzymujących 

podjęła uchwałę nr VIII/45/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2014, która stanowi załącznik  

nr 5 do niniejszego protokołu. 

 Za udzielone absolutorium podziękował Przewodniczący Zarządu Powiatu 

Rawskiego - Starosta Józef Matysiak.  

 

Ad. 6 W tym punkcie podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu 

roku bieżącego. Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu 

Rawskiego: 

Po rozstrzygnięciach przetargowych dotyczących zadania w dziale 600  

- Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w związku  

z obniżeniem kosztów zadania zmniejszono planowane dotacje celowe z budżetu 

państwa o kwotę 956 341 zł. Pozostałe środki wynikające z obniżenia kosztów 

inwestycji w wysokości 223 980 zł zostały przeniesione wraz z kwotą 2 200 zł 

pochodzącą z rezerwy ogólnej na inne wydatki majątkowe. 

Rezerwę ogólną zmniejszono również o kwotę 18 555 zł na wydatki bieżące  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej z przeznaczeniem  

na wymianę instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej. 

Zgodnie z umową nr 9/PFRON/2015 w dziale 854 edukacyjna opieka 

wychowawcza, rozdziale 85403 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększono 

dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa o kwotę 304 000 zł , środki 

zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe. 

Zadania majątkowe 

Zmniejszenia: 

1 180 321 zł „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez 

przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim” 

Zwiększenia: 
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374 077 zł „Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS  

w Rawie Mazowieckiej przy ul.: Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych” (w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza) Zmianie 

uległo finansowanie inwestycji: 

Środki własne 40 372 zł, 

Środki z kredytu 223 980 zł, 

Środki z Województwa Łódzkiego 304 000 zł. 

156 103 zł „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Białej Rawskiej etap IV – remont dachu”. 

Do projektu uchwały uwag radnych nie było. 

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił jej 

przewodniczący Pan radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę nr VIII/46/2015  

w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego, której projekt stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

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

zmiany uchwały nr VI/37/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu.  

Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Zmiana uchwały pozwoli na finansowanie ze środków pochodzących z kredytu 

większej ilości planowanych do realizacji w 2015 roku zadań inwestycyjnych. 

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił przewodniczący 

Komisji Pan radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego podjęła jednogłośnie uchwałę nr VIII/47/2015  

w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu, której projekt stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 8 Następny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały  

nr XXXIX/212/2010 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

Omówienia  zagadnienia również dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 

Powiatu Rawskiego: 

Zmiana uchwały pozwoli na rozłożenie w czasie spłaty długu (wydłużenie o 5 lat), 

co będzie miało pozytywne skutki na gruncie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych. Powiat będzie bezpiecznie spełniać zapisy Ustawy  

i sporządzać na kolejne lata Budżety oraz Wieloletnie Prognozy Finansowe. 

Do uzasadnienia projektu uchwały uwag nie było. 

Opinię pozytywną Komisji Budżetu i Finansów przedstawił przewodniczący 

Komisji - Pan radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego podjęła jednogłośnie uchwałę nr VIII/48/2015  

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/212/2010 z dnia 30 marca 2010 roku  
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w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu 

budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

pożyczek i kredytów, której projekt stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 9 W tym punkcie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

nr XXIX/157/2009 z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

Zmiana uchwały pozwoli na rozłożenie w czasie spłaty długu (wydłużenie  

o 10 lat), co będzie miało pozytywne skutki na gruncie art. 243 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Powiat będzie bezpiecznie spełniać 

zapisy Ustawy i sporządzać na kolejne lata Budżety oraz Wieloletnie Prognozy 

Finansowe. 

Opinię pozytywną przedstawił przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

(radny Ryszard Imioła). 

Rada Powiatu Rawskiego podjęła jednogłośnie uchwałę nr VIII/49/2015  

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/157/2009 z dnia 25 marca 2009 roku  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu 

oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek  

i kredytów, której projekt stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

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

nr XVIII/130/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów: 

Zmiana uchwały pozwoli na rozłożenie w czasie spłaty długu (wydłużenie  

o 5 lat), co będzie miało pozytywne skutki na gruncie art. 243 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Powiat będzie bezpiecznie spełniać 

zapisy Ustawy i sporządzać na kolejne lata Budżety oraz Wieloletnie Prognozy 

Finansowe. 
Opinię pozytywną przedstawił przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 

Rada Powiatu Rawskiego podjęła jednogłośnie uchwałę nr VIII/50/2015  

w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/130/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, której projekt stanowi załącznik  

nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr V/36/2011 z dnia 29 marca 

2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu 

budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

pożyczek i kredytów. 
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Zmiana uchwały pozwoli na rozłożenie w czasie spłaty długu 

(wydłużenie o 9 lat), co będzie miało pozytywne skutki na gruncie art. 243 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Powiat będzie bezpiecznie 

spełniać zapisy Ustawy i sporządzać na kolejne lata Budżety oraz Wieloletnie 

Prognozy Finansowe. 

Rada Powiatu Rawskiego podjęła jednogłośnie uchwałę nr VIII/51/2015  

w sprawie zmiany Uchwały nr V/36/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, 

której projekt stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 

2014 rok. 

Omówienia dokonał Pan Andrzej Latek –  dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej: 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  

(Dz. U. z 2013 roku poz. 330 z późn. zmn.) roczne sprawozdanie finansowe 

jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej jest 

Rada Powiatu Rawskiego. Tak więc podjęcie niniejszej uchwały jest spełnieniem 

ustawowego obowiązku. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Rawie Mazowieckiej zakończył rok obrotowy 2014 ze stratą w kwocie 

382.761,08zł. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618) samodzielny publiczny zakład opieki 

zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. Powiat, jako 

podmiot tworzący nie ma obowiązku pokrywać ujemnego wyniku finansowego 

SPZOZ-u ponieważ wynik finansowy po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość 

dodatnią ( art. 59 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej). 

Pan radny Jarosław Uchman zapytał skąd wynika strata ze sprzedaży i skąd 

koszty operacyjne powyżej 700 tys. zł. przy SPZOZ –ie. Odpowiedzi udzieliła Pani 

Dyrektor Anna Solecka, informując że kosztami operacyjnymi są spłaty za sprzęt. 

Pan radny Uchman zapytał też o spór z ZUS i jakiej kwoty dotyczy - Pani Dyrektor 

poinformowała, że dotyczy ona 126 pielęgniarek zatrudnionych w Szpitalu i o kwotę 

ok. 1,5 mln zł. Pan radny Uchman zapytał czy nie powinna być utworzona rezerwa 

dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń ZUS – pani Dyrektor Solecka 

odpowiedziała, ze nie widzi takiej potrzeby, gdyż zawsze istnieje możliwość 

układania się z ZUS-em i spłaty ratalnej. 

Pan wicestarosta Marian Krzyczkowski przedstawił pozytywną opinię Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej.  

Rada Powiatu Rawskiego, przy trzech głosach wstrzymujących się, przyjęła 

uchwałę nr VIII/52/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 

2014 rok, której projekt stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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Ad. 13. W tym punkcie podjęto uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

Omówienia projektu uchwały również dokonał Pan Andrzej Latek –  dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej: 

W związku z upływem kadencji Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Rada Powiatu Rawskiego, jako 

podmiot uprawniony, na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia  

2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz.618) powołuje Radę 

Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej na kolejną czteroletnią kadencję (2015-2019) i zwołuje jej pierwsze 

posiedzenie. Rada Społeczna składa się z 9 osób /tak stanowi Statut SPZOZ/  

tj. przewodniczącego, którym z mocy ustawy jest starosta lub osoba przez niego 

wyznaczona oraz 8 członków, którymi są przedstawiciele wybrani przez Rady Gmin 

i Miast z terenu Powiatu Rawskiego, Radę Powiatu i Wojewodę Łódzkiego. Zgodnie 

z powyższą ustawą, Radę Społeczną SPZOZ powołuje i odwołuje Rada Powiatu, 

stąd konieczność podjęcia niniejszej uchwały. 

Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na 4 letnią kadencję w składzie: 

1) Przewodniczący – Marian Krzyczkowski; 

2) Członkowie: 

a) Jarosław Kobierski - przedstawiciel Rady Powiatu Rawskiego, 

b) Piotr Paweł Kacprzyk - przedstawiciel Wojewody Łódzkiego, 

c) Zbigniew Sienkiewicz - przedstawiciel Rady Miasta Rawa Mazowiecka, 

d) Andrzej Walczak - przedstawiciel Rady Miejskiej w Białej Rawskiej, 

e) Paweł Królak - przedstawiciel Rady Gminy Cielądz, 

f) Krzysztof Rupiewicz - przedstawiciel Rady Gminy Regnów, 

g) Katarzyna Klimek - przedstawiciel Rady Gminy Rawa Mazowiecka, 

h) Joanna Nowocin - przedstawiciel Rady Gminy Sadkowice. 

 Pozytywną opinię Komisji Zdrowia przedstawił przewodniczący Komisji  

– Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski. 

 Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę nr VIII/53/2015  

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, której projekt stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. 

Ad. 14 Następny punkt obejmował  przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę wyposażenia warsztatu terapii 

zajęciowej lub jego doposażenie. 

Informację o uchwale przedstawiła Pani Sylwia Stangreciak – zastępca 

dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej:  

Zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej za zgodą 
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powiatu, nie więcej niż 3 % środków Funduszu przeznaczonych na pokrycie 

rocznych kosztów działalności warsztatu można wykorzystać na niezbędną wymianę 

zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe wyposażenie. 

 Pozytywną opinię Komisji Zdrowia przedstawił przewodniczący Komisji  

– Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę nr VIII/54/2015 w sprawie 

wyrażenia zgody na wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę wyposażenia warsztatu terapii 

zajęciowej lub jego doposażenie, której projekt stanowi załącznik nr 14 do 

protokołu. 

 

Ad.15. Podjecie uchwały w sprawie 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 

Omówienia przekształcenia placówki dokonał Pan Andrzej latek – Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej: 

Rada Powiatu Rawskiego podjęła w dniu 27 lutego 2015 r. uchwałę  

o zamiarze 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. W piśmie z dnia 6 marca 2015 r. 

Łódzki Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię w przedmiocie 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. Opinia ta stanowi podstawę do dalszych działań umożliwiających 

przekształcenie w/w szkoły. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.  

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 205, poz. 1206) organy prowadzące dotychczasowe technika uzupełniające dla 

dorosłych mogą przekształcić je w licea ogólnokształcące dla dorosłych w terminie 

do 31 sierpnia 2015 r.  

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji  przedstawiła 

jej przewodnicząca radna Maria Piątek. 

 Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę nr VIII/55/2015  

w sprawie 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, której projekt stanowi załącznik  

nr 15 do protokołu. 

 

Ad. 16 W tym punkcie podjęto uchwałę w sprawie likwidacji 2-letniego 

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej 

ul. Zwolińskiego 46:   

Omówienia też dokonała pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej w Starostwie Powiatowym: 

Rada Powiatu Rawskiego podjęła w dniu 27 lutego 2015 r. uchwałę  

o wyłączeniu 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
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w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 z Zespołu Szkół - Centrum Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej  

ul. Zwolińskiego 46, a następnie uchwałę o zamiarze likwidacji 2-letniego 

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej 

ul. Zwolińskiego 46. W piśmie z dnia 5 marca 2015 r. Łódzki Kurator Oświaty 

wyraził pozytywną opinię w przedmiocie likwidacji 2-letniego Uzupełniającego 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 

46, która stanowi podstawę dalszych czynności likwidacyjnych tej szkoły. Naboru 

do tego typu szkoły nie prowadzi się od roku szkolnego 2012/2013 zgodnie z art. 7 

ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206). Na podstawie art. 12 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 

z późń. zm.) podejmując uchwałę o likwidacji jednostki budżetowej organ 

prowadzący powinien rozstrzygnąć kwestie dotyczące majątku oraz zobowiązań 

likwidacji jednostki. W przedmiotowej sprawie jest to zbędne (bezprzedmiotowe), 

gdyż likwidowana jednostka wchodziła w skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej i nie 

posiadała wyodrębnionego majątku, nie prowadziła wyodrębnionej rachunkowości,  

a więc na dzień likwidacji nie będzie posiadała żadnych zobowiązań. 

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji  przedstawiła 

jej przewodnicząca radna Maria Piątek. 

 Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę nr VIII/56/2015  

w sprawie likwidacji 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, której projekt stanowi 

załącznik nr 16 do protokołu 

 

Ad. 17 Następny punkt obrad dotyczył przyjęcia uchwały w sprawie likwidacji  

3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej  

ul. Zwolińskiego 46: 

Rada Powiatu Rawskiego podjęła w dniu 27 lutego 2015 r. uchwałę o 

wyłączeniu 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, 

a następnie uchwałę o zamiarze likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego 

dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

W piśmie z dnia 5 marca 2015 r. Łódzki Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię 

w przedmiocie likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych  

w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, która stanowi podstawę dalszych 

czynności likwidacyjnych tej szkoły. Naboru do tego typu szkoły nie prowadzi się 

od roku szkolnego 2013/2014 zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 

r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 

r. Nr 205, poz. 1206). Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późń. zm.) podejmując 

uchwałę o likwidacji jednostki budżetowej organ prowadzący powinien rozstrzygnąć 
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kwestie dotyczące majątku oraz zobowiązań likwidacji jednostki.  

W przedmiotowej sprawie jest to zbędne (bezprzedmiotowe), gdyż likwidowana 

jednostka wchodziła w skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej  

i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej i nie posiadała 

wyodrębnionego majątku, nie prowadziła wyodrębnionej rachunkowości, a więc  

na dzień likwidacji nie będzie posiadała żadnych zobowiązań. 

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji  przedstawiła 

jej przewodnicząca radna Maria Piątek. 

 Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę nr VIII/57/2015  

w sprawie likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Rawie 

Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, której projekt stanowi załącznik nr 17  

do protokołu. 

 

Ad. 18 Następny punkt obejmował  przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na przekazanie lokalu użytkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

Informację na temat tego projektu uchwały przedstawił Pan Stefan Goryczka  

– Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami: 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej (tj. Dz. U. 2015 poz. 618) samodzielny publiczny zakład opieki 

zdrowotnej gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 

nieruchomościami i majątkiem jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem 

własnym (otrzymanym lub zakupionym). 

Ponieważ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej jest utworzony i prowadzony przez Powiat Rawski, tak więc jest  

on zobowiązany do wyposażenia go w mienie, aby mógł samodzielnie nim 

gospodarując realizował swoją misję. 

Pozytywną opinię Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Terenami  przedstawił jej przewodniczący radny Henryk Majewski. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę nr VIII/58/2015  

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie lokalu użytkowego Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, której projekt 

stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad.19 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 VI sesji w dniu  

29 kwietnia 2015 roku podjęła następujące uchwały (VII sesja - 29.05.2015 r. - była 

uroczysta): 

1. Nr VI/35/2015 w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego. 

2. Nr VI/36/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2015 – 2025.  
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3. Nr VI/37/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu. 

4. Nr VI/38/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  

5. Nr VI/39/2015 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. 

6. Nr VI/40/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Rawskiego. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

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: 

29 kwietnia 2015 roku: 

1) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2015 rok.  

 8 maja 2015 roku: 

1) Zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego na realizacje zadnia pn.” Poprawa 

dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont 

dróg powiatowych w powiecie rawskim”. Wybrano ofertę  Przedsiębiorstwa  Robót 

Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. w cenie ofertowej   3 004 318,59  zł brutto; 

2) Zajął stanowisko w sprawie niezwłocznego uregulowania przez Spółkę z o.o. 

Rawik należności za wybudowaną przez powiat sieć wodociągową i kanalizacyjną  

w ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej; 

3) Wystąpił do Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej w sprawie  sprawdzenia 

transakcji sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej 
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przy ul. Krakowskiej 8 (w akcie notarialnym sprzedaży ujęto tylko cenę 

gruntu bez wartości budynku - Powiat Rawski, zamierza odzyskać na drodze 

sądowej zwrot nakładów na  tej nieruchomości); 

4) Podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w 

 imieniu Powiatu Rawskiego w postępowaniu o udzielenie  zamówienia  

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ”Poprawa dostępności do  

sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg  

powiatowych w powiecie rawskim”;  

5) Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok; 

6) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

 Rawskiego na 2015 rok;  

 

 20 maja 2015 roku: 

1) Zatwierdził ogłoszenie konkursu na rehabilitację dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej; 

2) Wyraził zgodę na lokalizację projektowanego kablowego przyłącza nN w  pasie 

drogi powiatowej nr 4152E – ul. Konstytucji 3 Maja w Rawie Mazowieckiej;  

3) Wyraził zgodę na lokalizację projektowanego kabla przyłącza nN w działce  

o nr ewidencyjnym 120 w obrębie Chodnów;   

4) Uzgodnił zmianę trasy sieci gazowej w pasie drogi powiatowej nr 4132E  

- ul. Wyszyńskiego w Rawie Mazowieckiej;  

5) Zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic 

 rejestracyjnych. Wybrano ofertę Firmy „Eurotab„ Sp. z o. o. Skarbimierzyce;  

6) Podjął decyzję  w sprawie przesunięcia terminu płatności faktur z tytułu 

dzierżawy przez AMG Centrum Medyczne Sp. z o. o. z 10 na 25 każdego miesiąca;  

7)Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie powołania Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie  

Mazowieckiej;  

8) Zapoznał się z  kalkulacją kosztów przeprowadzenia remontu w ZSP w Białej 

Rawskiej i w ZSP im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej;  

9) Wyraził pozytywną opinię w sprawie powierzenia firmie zewnętrznej 

prowadzenia archiwum dokumentacji medycznej na rzecz Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej;  

10 Zatwierdził operat szacunkowy nieruchomości zabudowanej położonej w Rawie 

Mazowieckiej przy ul. Niepodległości 8 (budynek Przychodni Zdrowia 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej); 

11) Zatwierdził wynik przetargu na dzierżawę  części działki nr 76  położonej  

w obrębie 5 miasta Rawa Mazowiecka. Do wydzierżawienia przeznaczona została 

powierzchnia 2,8649 ha stanowiąca zbiorniki wodne wraz z pasem gruntu  

o powierzchnia 0,5146 ha. Dzierżawa ustalona na okres od  1 czerwca 2015 r.  

do 31 maja  2018 r. za  kwotę 1203,00 zł. czynszu rocznie; 

12) Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu 

ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność powiatu rawskiego, 

położonej w obrębie 5 Rawy Mazowieckiej, działka nr 3/43 o powierzchni 0,388 ha. 
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13) Podjął uchwałę w sprawie określenia trybu sprzedaży nieruchomości w celu 

wykonania Uchwały Nr VI/40/2015 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 kwietnia 

2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Rawskiego. 

 

  2 czerwca 2015 roku: 
1) Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie  przekształcenia  

3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Białej Rawskiej w 3-letnie 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych; 

2) Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie  likwidacji  

2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rawie 

Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46; 

3) Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie likwidacji  

3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. 

Zwolińskiego 46; 

4) Zapoznał się z informacją o wyniku konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora 

ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej ( Pani Jolanta Chumikowska – Musiał);  

5) Zatwierdził harmonogram dyżurów aptek na czerwiec i lipiec 2015 roku;  

6) Rozpatrzył wniosek MOPS-u w sprawie najmu pomieszczeń biurowych przy  

ul. Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckiej;  

7) Rozpatrzył wniosek o wyrażenie zgody podłączenia światłowodu dla Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckiej;  

8) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego powiatu z wykonania budżetu; 

9) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu  

za 2014 rok; 

10) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany 

 uchwały nr VI/37/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia  

kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu; 

11) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian budżetu 

roku 2015; 

12) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany Uchwały 

nr XXXIX/212/2010 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów; 

13)  Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany Uchwały 

nr XXIX/157/2009 z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;  

14) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany Uchwały 

nr XVIII/130/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 
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długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych  kredytów;  

15) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany Uchwały 

nr V/36/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę  wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów; 

16)  Przyjął  porządek VIII Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

16 czerwca 2015 rok: 

1) Wyraził zgodę na lokalizację projektowanej linii kablowej  średniego napięcia  

w   działce o numerze ewidencyjnym 51 w obrębie Wólka Babska, stanowiącej pas 

drogowy drogi powiatowej nr 4106 E Wólka Lesiewska-Babsk;   

2) Wyraził zgodę na przedłużenie, do końca br, umowy  dzierżawy lokali 

użytkowych  z MOPS w Rawie Mazowieckiej. Lokale znajdują się  w budynku przy 

ul. Kościuszki 5; 

3) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 

lokalu na rzecz SP ZOZ przy ul. Niepodległości 8; 

4) Podjął decyzję w sprawie przekazania w trwały zarząd lokali w budynku przy  

ul. Niepodległości 8 na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Pan radny Jarosław Uchman zapytał jaka firma będzie zabezpieczać 

(archiwizować) dokumentację medyczna SPZOZ i gdzie będzie ta dokumentacja 

przechowywana. 

Odpowiedział Pan Starosta Józef Matysiak, informując, że będzie to firma 

Tabulus i w budynkach po byłych Zakładach Mięsnych przy ul. Mszczonowskiej, 

gdzie są do tego przystosowane pomieszczenia. Jak dodała pani dyrektor SPZOZ  

– Pani Anna Solecka, umowa podpisana jest na 3 lata z opcją przedłużania na 

kolejne okresy. 

Do przedstawionej informacji Pana Starosty innych uwag nie było. 

  

Ad.20  W punkcie Interpelacje Radnych:  

Pan radny Jarosław Uchman poprosił o uzupełnienie odpowiedzi na pytania 

zadane przez niego w poprzedniej interpelacji (a dotyczące AMG i umowy 

dzierżawy szpitala) na poprzedniej sesji. 

Głos zabrał pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski, informując  

iż uzgodnione było, że na sesji Rady pojawią się przedstawiciele Szpitala i  spółki 

AMG i ma to miejsce w dniu dzisiejszym; ponadto Zarząd Powiatu w kwestiach 

merytorycznych odwołuje się do osób, które bezpośrednio zarządzają w szpitalu 

 i to co w piśmie przekazuje dyrektor szpitala, należy uznać jako informację 

Zarządu. 

Pan radny Bogdan Pietrzak zapytał kiedy obrady sesji Rady Powiatu 

Rawskiego będą transmitowane w internecie. 

Pan Starosta Józef Matysiak, odpowiadając na interpelację, poinformował,  

że jest to temat do analizy i rozważenia, ale sam nie jest zwolennikiem takiego 
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rozwiązania, gdyż rozmawiał z Przewodniczącym Sejmiku 

Województwa Łódzkiego - Panem Markiem Mazurem i ten stwierdził, że 

oglądalność transmisji sejmiku jest znikoma. 

 

Ad.21 W punkcie sprawy różne i wolne wnioski: 

Pani Przewodnicząca Maria Charążka poinformowała, że do Rady Powiatu 

wpłynął wniosek Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego o wyrażenie 

zgody na rozwiązanie, w trybie art. 52 § 1 Kodeksu Pracy, stosunku pracy z Panią 

Teresą Pietrzak – radną Rady Powiatu Rawskiego. Jak poinformowała Pani 

Przewodnicząca, wniosek jest przedmiotem analizy; zlecone są opinie prawne, jak  

i wystosowane  jest pismo o odniesienie się do przedmiotowego wniosku do samej 

zainteresowanej - Pani Teresy Pietrzak. 

Uzupełniając informację Pani Przewodniczącej, Pan Starosta Józef Matysiak, 

poinformował, że według niego jak i jednej opinii prawnej, wniosek o rozwiązanie 

w trybie art. 52 § 1 uchybia terminowi określonemu w art. 52. § 2 (1 miesiąc  

od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej 

rozwiązanie umowy), dlatego tez w takie postaci staje się bezprzedmiotowy.  

  Pan radny Bogdan Pietrzak zadał następujące pytania: 

- Jakie przesłanki zdecydowały o wydzierżawieniu szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej prywatnej spółce? 

- Czy Zarząd Powiatu Rawskiego zadowolony jest z obsługi szpitala przez  

spółkę AMG? 

- Czy dzierżawca (AMG) wywiąże się w terminie ze zobowiązania wybudowania   

i uruchomienia nowego pawilonu szpitalnego? 

Odpowiadając Pan Starosta Matysiak wyjaśnił, że wiele było przesłanek 

dzierżawy szpitala, a głównie to, że nie było już możliwości finansowania 

publicznej służby zdrowia z budżetu powiatu. 

 Pan Starosta, odnosząc się do tego co mówił radny Pietrzak, zapewnił, że jest 

gotowy do dialogu społecznego, konsultacji s i do spotkań z mieszkańcami. 

W sprawie zadowolenia z wykonywania dzierżawy przez spółkę AMG, 

stwierdził, że najważniejsze jest zadowolenie mieszkańców i pacjentów szpitala  

i to, że w sposób nie przerwany funkcjonuje SPZOZ. 

W kwestii budowy i oddania nowego pawilonu szpitalnego, jak stwierdził Pan 

Starosta, na sali są przedstawiciele AMG i mogą udzielić bardziej wyczerpującej 

odpowiedzi. Uzupełniając wypowiedź Pana Starosty, Pan Wicestarosta Marian 

Krzyczkowski stwierdził, że we wszystkich uwarunkowaniach faktycznych  

i prawnych, oddanie w dzierżawę było rozwiązaniem optymalnym. 

Pan radny Jarosław Uchman, zabierając głos, poprosił o uzupełnienie 

odpowiedzi na pytania, które zadawał wcześniej, na poprzedniej sesji, a ponadto 

zapytał: 

- Czy jest wyłoniony wykonawca budowy nowego pawilonu szpitalnego  

i czy ona ruszy w 19 miesiącu dzierżawy, zgodnie z załącznikiem nr 3 umowy 

dzierżawy? 
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Opowiedział Pan Tomasz Kopiec – prezes AMG, informując iż działania 

firmy ukierunkowane są na świadczenie kompleksowych usług medycznych, a także 

powrotu utraconych poradni specjalistycznych (w tym nocna  

i świąteczna pomoc lekarska) w okresie poprzedzającym dzierżawę. Środki, którymi 

dysponuje AMG są środkami publicznymi (z kontraktu NFZ) i muszą być 

wydatkowane ostrożnie. Pan Prezes Kopiec wyraził przekonanie, że złożone 

wypowiedzenia w szpitalu są elementem negocjacji i zaproszeniem do rozmów. 

Jeżeli chodzi o budowę pawilonu szpitalnego to cały czas twa etap projektowania  

i konsultacji, a spółka AMG nie podlega trybowi konkursowemu jeżeli chodzi  

o wyłonienie wykonawcy pawilonu.  

Odnosząc się do wypowiedzi Pana Prezesa, Pan radny Uchman poprosił  

o sprostowanie, że w okresie od kiedy był zastępcą dyrektora ds. medycznych  

w SPZOZ (maj 2012 r.) odzyskane zostały następujące poradnie:  okulistyczna, 

ortopedyczna, onkologiczna, leczenia bólu i karetka podstawowa typu P. 

Pan radny Jarosław Uchman powtórzył pytanie - czy jest wyłoniony 

wykonawca, czy jest zgoda Starostwa i czy w 19 miesiącu dzierżawy ruszy budowa 

pawilonu?  Pan Prezes Tomasz Kopiec odpowiedział, że firma jest na etapie wyboru 

najkorzystniejszej koncepcji; nie da się odpowiedzieć jednoznacznie tak lub nie, 

gdyż gospodarujemy na środkach publicznych, stanowiących własność Powiatu 

Rawskiego; przypomniał, że wciągu dwóch miesięcy ruszy termomodernizacja 

budynków Szpitala; jak zaznaczył Pan Prezes Kopiec - nie jest przedmiotem umowy 

dzierżawy  szpitala budowa nowego pawilonu szpitalnego, lecz w pierwszej 

kolejności jest to dostosowanie istniejącego szpitala do wymogów Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia (do 2016 r.), a w dalszej kolejności jest jego rozbudowa. 

Kolejne pytanie Pan radnego Uchmana dotyczyło ograniczania dostępności  

do świadczeń medycznych – na podstawie jakich przepisów pobierane są opłaty  

w izbie przyjęć szpitala; dlaczego nie ma technika RTG cała dobę i dlaczego 

zmniejszono zespoły wyjazdowe w karetkach? 

Odpowiadając pan prezes Kopiec stwierdził, że ratownik medyczny jest 

jednocześnie kierowcą (tak to zorganizował NFZ); jeżeli chodzi o odpłatność - to 

chodzi o przypadki, które kwalifikują się do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, 

a pacjenci zgłaszają się na izbę przyjęć i nie chodzi tu o przypadki zagrażające  

utratą życia. 

Głos zabrał też pan doktor Jerzy Szebla – dyrektor ds. lecznictwa, informując 

że po to NFZ stworzył nocną i świąteczną pomoc lekarską, żeby przypadki, które się 

tam kwalifikują tam trafiały. 

W sprawie pracownika obsługi RTG głos zabrał pan dyrektor Juszczyk, 

pytając czy  zdarzyło się kiedykolwiek, żeby technika RTG nie było kiedy był 

potrzebny. Pan Juszczyk poprosił o wskazanie konkretnych terminów, kiedy 

wystąpiła taka sytuacja, że był wydłużony czas oczekiwania na technika.  

Pan radny Uchman stwierdził, że okres oczekiwania na technika RTG jest 

wydłużony. 

Następne pytanie Pan radnego Jarosława Uchmana dotyczyło – zespołu do 

spraw kryzysowych, co to jest za zespół i czym się zajmuje? Odpowiedział Pan 
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dyrektor Szebla, informując iż obecna sytuacja na Oddziale Wewnętrznym 

(brak obsady lekarzy) należy uznać za trudną; a zespół powołany jest na kształt 

zespołu jaki przewidywało zarządzenie dyrektora, jeszcze SPZOZ.  

Głos zabrał też prezes Kopiec przypominając, że AMG nie jest SPZOZ-em  

i ma swobodę w tworzeniu zespołów konsultacyjnych wśród załogi  

do rozwiązywania sytuacji trudnych. 

Głos zabrał Pan Adrian Galach, odnosząc się do dyskusji, że punkt o Szpitalu 

powinien być w porządku obrad sesji zaraz po sprawach budżetowych, a nie 

omawiany w sprawach różnych; ponadto gdyby radni dysponowali by taką wiedzą 

wcześniej, na sesję przyszli by może zainteresowani tym tematem obywatele. 

Pan Starosta Józef Matysiak poprosił, żeby wspólnie pracować na rzecz 

Szpitala i szukać rozwiązania problemów, a nie używać go do innych celów; według 

Pana Starosty, dziś najważniejsze jest to, żeby szpital funkcjonował. 

Głos zabrał też wiceprezes AMG - Pan Maciej Zabelski zwracając uwagę,  

że o dostępności do świadczeń medycznych świadczy wartość nadwykonań ponad 

kontrakt z NFZ – w 2014 było to ponad 700 tys. zł, a w tym roku jest to już ponad 

600 tys. złotych. 

Pan radny Jarosław Uchman zabierając głos - zapytał gdzie ma mówić jeżeli 

są sytuacje nie obsadzenia dyżurów, czy inne nieprawidłowości; takim miejscem 

według Pana radnego jest Rada Powiatu. 

Prezes Kopiec odnosząc się do zaistniałej sytuacji na Oddziale Wewnętrznym 

i złożonych wypowiedzeń umów o pracę, wyraził nadzieję, że jest to zaproszenie do 

negocjacji, a dobro pacjenta będzie najważniejsze. 

Pan dyrektor Juszczyk poprosił, żeby z niektórymi sprawami szpitala, którego 

funkcjonowanie dotyczy materii szczególnych i delikatnych, zwracać się 

bezpośrednio do niego, a nie mówić od razu o tym publicznie na Radzie Powiatu.  

Z kolei Pan dyrektor Szebla dodał, że dyżury najlepiej ułożyć w porozumieniu  

z zainteresowanymi, a powoływane zespoły (w tym przypadku ds. kryzysowych) 

mają pomóc w rozwiązywaniu takiego jak i innych problemów. 

Pan radny Galach, stwierdził, że informacja o tym, że będą przedstawiciele 

AMG i Szpitala na dzisiejszej sesji, nie była przekazana radnym wcześniej. 

Pan radny Galach wyraził też uznanie dla pracowników Wydziału 

Infrastruktury za usunięcie barier architektonicznych w miejscach, o które 

interpelował, jak i w innych. 

 

Ad.22 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad,  Pani Maria Charążka  

- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 17
30

 dokonała zamknięcia 

obrad  VIII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

W załączeniu: 

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj  

 

 


