
 

P R O T O K Ó Ł  NR  IX/2015 

z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 28 sierpnia 2015 roku w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka o godz. 10
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 15 Radnych, co wobec ustawowego składu 

Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

wiążących decyzji.  

 

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

uwag nie było. Zaproponowany przez 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 VIII sesji Rady Powiatu Rawskiego 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2015 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2015 – 2030 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Rawskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Teresą Pietrzak  

- Radną Rady Powiatu Rawskiego 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości Gminie 

Biała Rawska 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SPZOZ  

w Rawie Mazowieckiej 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 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 2015r. 

10.  Przyjęcie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego  

na lata 2013-2014 

11. Sprawozdanie z działalności za 2014 rok AMG Centrum Medyczne - Oddział w Rawie 

Mazowieckiej 

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

w okresie międzysesyjnym 

13.  Interpelacje Radnych 

14.  Sprawy różne i wolne wnioski 
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15.  Zamknięcie obrad                       

 

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

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

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie protokół z VIII sesji Rady Powiatu 

Rawskiego. 

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

bieżącego. Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu 

Rawskiego: 

Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 

Ze środków z rezerwy ogólnej zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 81 580 zł  

w dziale 600 Transport i łączność oraz o kwotę 11 100 zł w dziale 854 Edukacyjna 

opieka wychowawcza. 

Na podstawie aneksu do umowy z gminą Biała Rawska przesuwa się środki  

w wysokości 120 456 zł z inwestycji „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych 

i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie 

rawskim” na nowe zadania inwestycyjne. 

Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 44 000 zł z rozdziału 60016 Drogi 

publiczne gminne do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe w zakresie 

wydatków majątkowych. Dokonuje się przesunięcia środków w dziale 750 

Administracja publiczna w wysokości 5 000 zł z wydatków bieżących na 

majątkowe. 

Dokonuje się przesunięcia z oszczędności w wydatkach inwestycyjnych na inne 

wydatki majątkowe (między działami). 

W rozdziale 85324 PFRON zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 5 146 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”. Zgodnie z pismem  

z dnia 7 sierpnia 2015 roku z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zwiększono 

dochody w rozdziale 85333- Powiatowe Urzędu Pracy o kwotę 61 900 zł. Środki 

zostaną przeznaczone na sfinansowanie w 2015 roku kosztów nagród oraz składek 

na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 

Mazowieckiej, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz 

zajmujących stanowiska kierownicze. 

Zadania majątkowe - zmniejszenia: 

130 676 zł „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez 

przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim” 

44 000 zł „Dotacja dla gminy Sadkowice” 

26 900 zł „Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS  

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

niepełnosprawnych” 

37 000 zł Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Białej Rawskiej – etap IV – remont dachu 
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Zwiększenia: 

40 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 4103E Dańków- (Jakubów) w m. Dańków” 

44 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 4124 (Godzimierz) – Turobowice odc 

Lewin - Zabłocie” 

20 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew – zakup 

kruszywa” 

25 000 zł „Budowa chodnika w m. Boguszyce (nr 4110 Rawa Mazowiecka  

– Dziurdzioły)” 

60 456 zł „Budowa chodników w m. Zakrzew (nr 1334E Zawady – Biała Rawska) w 

m. Stara Wieś wraz z zatoką autobusową – etap I” 

17 220 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Zuski, odcinek 

Wołucza – Paprotnia” 

56 580 zł „Rozbudowa, przebudowa i remont drogi powiatowej nr 4120E Biała 

Rawska – Komorów –projekty budowlane na: 

- Rozbudowę drogi powiatowej na odc. Od km 0+490 do km 3+280 - 43 050 zł 

- Przebudowę drogi powiatowej nr 4120E na odc. Od km 10+564 do km 11+300  

– 13 530 zł 

5 000 zł „Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa” 

30 000 zł „Remont łazienek w ZSP w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14” 

30 000 zł „Remont wodociągu w internacie ZSP w Rawie Mazowieckiej  

ul. Reymonta 14” 

8 000 zł „Remont instalacji hydrantowej w kanale budynku internatu ZPS w Rawie 

Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2” 

Przychody, Rozchody 2015 roku - zwiększa się planowane przychody roku 2015  

o kwotę 1 022 192 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów (rozchody). 

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 IX/59/2015  

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

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjecie uchwały w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu rawskiego na lata 2015-2030. 

Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 28 sierpnia 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. Prognoza kwoty długu - wprowadzono zmiany w prognozie 

zadłużenia Powiatu - zadłużenie powiatu na koniec 2015 roku wyniesie 19 923 

271,80 zł, co stanowić będzie 41,21% dochodów planowanych. Natomiast na koniec 

2016 roku, po uruchomieniu drugiej transzy pożyczki z WFOŚiGW, 20 403 271,80 

zł, co stanowić będzie 42,49% dochodów planowanych. 
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Po wprowadzonych zmianach skróci się spłata zaciągniętych zobowiązań. 

Zaproponowane zmiany będą miały pozytywne skutki na gruncie art. 243 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił przewodniczący 

Komisji Pan radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego podjęła jednogłośnie uchwałę nr IX/60/2015  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 

2015-2030, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6 Następny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wniosku Rawskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego o wyrażenie zgody na rozwiązanie 

stosunku pracy z Teresą Pietrzak - Radną Rady Powiatu Rawskiego. 

O głos poprosił Pan Leszek Trębski – Prezes Rawskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego w Rawie Mazowieckiej, który wyjaśnił przesłanki 

wniosku jaki został skierowany do Rady Powiatu Rawskiego jak i poinformował  

o innych okolicznościach i faktach, które według niego są ważne, a dowiedział się  

o nich już po fakcie złożenia wniosku. 

Pan radny Adrian Galach zgłosił wniosek formalny o przeprowadzenie 

głosowanie tajnego, gdyż według niego jest to głosowanie personalne, dotyczące 

konkretnej osoby. 

Pani Przewodnicząca poddała ten wniosek pod głosowanie: za było 2 radnych, 

przeciw – 11 i wstrzymało się  2 radnych, co oznaczało, że wniosek został 

odrzucony. 

Pismem z dnia 8 czerwca 2015 roku, które wpłynęło do Rady Powiatu 

Rawskiego w dniu 9 czerwca 2015 roku pracodawca - Rawskie TBS sp. z o.o. 

wystąpił o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy 

z pracownicą, będącą jednocześnie radną powiatu rawskiego, z powodu ciężkiego 

naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, co wyraźnie wskazuje na 

podstawę rozwiązania stosunku pracy określoną w art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu Pracy. 

We wniosku pracodawca wskazał okoliczności, które stanowią podstawę 

rozwiązania stosunku pracy oraz wskazuje, iż wiedzą o tych okolicznościach podjął 

w dniu 8 maja 2015 r po posiedzeniu rady nadzorczej spółki. Od dnia powzięcia 

wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę 

do dnia złożenia wniosku do Rady Powiatu Rawskiego upłynął 1 miesięczny okres 

dający pracodawcy możliwość rozwiązania stosunku pracy z powodu ciężkiego 

naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. 

Zgodnie, bowiem z § 2 art. 52 Kodeksu pracy rozwiązanie stosunku pracy z tego 

powodu nie może nastąpić po upływie miesiąca od dnia, w którym pracodawca 

dowiedział się o okolicznościach stanowiących podstawę rozwiązania stosunku 

pracy. Upływ okresu uprawniającego pracodawcę do rozwiązania stosunku pracy 

jest wystarczającą podstawą do odmowy udzielenia zgody na rozwiązanie stosunku 

pracy w trybie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy tzw. dyscyplinarnym – bez 

wypowiedzenia. 
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Rada Powiatu Rawskiego przy 11 głosach za, 2 przeciw i 2 wstrzymujących 

się podjęła uchwałę nr IX/61/2015 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na 

rozwiązanie, przez RTBS, stosunku pracy z Teresą Pietrzak - Radną Rady Powiatu 

Rawskiego której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.7 W tym punkcie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na darowiznę nieruchomości Gminie Biała Rawska. 

Projekt uchwały przedstawił Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału 

Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami: 

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska zwrócił się do Powiatu Rawskiego  

o przekazanie, w drodze darowizny, samodzielnego lokalu użytkowego oznaczonego 

nr 2 z przynależnymi do tego lokalu pięcioma garażami wraz z udziałem 

wynoszącym 31263/140436 we wspólnych częściach budynku i działce nr 1323, 

położonych w obrębie nr 2 miasta Biała Rawska, przy ul. Mickiewicza 25, 

ujawnionych w księdze wieczystej nr LD1R/ 00036383/7, na cel publiczny  

tj. realizację zadań gminy z zakresu pomocy społecznej poprzez Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy, a także na 

potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego w Rawie Mazowieckiej. Burmistrz 

przedłożył stosowną Uchwałę nr VIII/75/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej  

z dnia 29.05.2015 roku wyrażającą zgodę na przyjęcie darowizny i nabycie do 

gminnego zasobu nieruchomości przedmiotowej nieruchomości. Koszty aktu 

notarialnego i wpisów w księdze wieczystej ponosi obdarowany. Zgodnie  

z wymaganiem art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość 

może być przedmiotem darowizny między jednostkami samorządu terytorialnego,  

na cele publiczne. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel 

darowizna podlega odwołaniu, jednakże w myśl ust. 2a ww. artykułu, Rada Powiatu 

może wyrazić zgodę na odstąpienie od odwołania darowizny. Zgodnie z art. 13 ust. 

2a ustawy o gospodarce nieruchomościami, darowizny nieruchomości dokonuje 

organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – Zarząd Powiatu 

Rawskiego, za zgodą rady. Z kolei art. 11 ust. 2 ustawy stanowi, że jeżeli przepisy 

ustawy wymagają udzielenia zgody przez radę, to następuje to w drodze uchwały. 

Dlatego też podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne dla dokonania darowizny. 

Pan radny Łukasz Salamon zapytał o powierzchnię użytkową przedmiotowego 

lokalu i o to czy będzie w Białej Rawskiej nadal zabezpieczona karetka pogotowia 

ratunkowego. 

Głos zabrał też radny Bogdan Pietrzak, który pochwalił inicjatywę darowizny 

na cel publiczny tj. realizację zadań gminy z zakresu pomocy społecznej poprzez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy. 

Opinię pozytywną Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Terenami przedstawił jej przewodniczący – radny Henryk Majewski. 

Rada Powiatu Rawskiego podjęła jednogłośnie uchwałę nr IX/62/2015  

w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości Gminie Biała Rawska, 

której projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
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Ad.8 Punkt ten dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu Rady Społecznej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej  

Założenia projektu uchwały i regulaminu Rady Społecznej SPZOZ omówił 

Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie: 

Zgodnie z art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618.) rada społeczna uchwala regulamin swojej 

działalności, w którym określa sposób zwoływania posiedzeń rady społecznej, tryb 

pracy i podejmowania uchwał. Regulamin podlega zatwierdzenia przez podmiot 

tworzący. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 30.06.2015 roku Rada Społeczna 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

podjęła uchwałę Nr 11/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, 

który zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami przedkłada do zatwierdzenia Radzie 

Powiatu Rawskiego. 

Opinię pozytywną Komisji Zdrowia przedstawił jej przewodniczący – Pan 

Wicestarosta Marian Krzyczkowski. 

Rada Powiatu Rawskiego podjęła jednogłośnie uchwałę nr IX/63/2015  

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SPZOZ w Rawie 

Mazowieckiej, której projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 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 roku. 

Projekt uchwały omówiła Pani Sylwia Stangreciak – zastępca Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej: 

W dniu 16.07.2015 roku wpłynęła informacja z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o zwiększeniu środków finansowych 

przypadających Powiatowi Rawskiemu 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)  

o kwotę 

50.310zł. Powiat Rawski na realizację zadań w bieżącym roku otrzymał kwotę 

1.056.153 zł. Dodatkowe środki finansowe w kwocie 50.310 zł. przeznacza się na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

(realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie), na które to zadania jest 

największy niedobór środków finansowych. 

Opinię pozytywną Komisji Zdrowia przedstawił jej przewodniczący – Pan 

Wicestarosta Marian Krzyczkowski. 

Rada Powiatu Rawskiego podjęła jednogłośnie uchwałę nr IX/64/2015  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie  określenia zadań związanych z rehabilitacją 
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zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości 

środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2015 roku, której 

projekt stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.10 Ten punkt obrad Sesji dotyczył przyjęcia raportu z realizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego za lata 2013-2014. 

Wprowadzenia w zagadnienie dokonała Pani Iwona Michalak – zastępca 

Dyrektora Wydziału Środowiska Architektury i Budownictwa w Starostwie 

Powiatowym w Rawie Mazowieckiej:  

Ostatnia aktualizacja programu ochrony środowiska opracowana została  

w 2013 r., i obejmowała lata 2013-2020 – „Program ochrony środowiska powiatu 

rawskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” (zwany dalej 

Programem). Niniejszy dokument stanowi czwarty raporty z wykonania „Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego” obejmujący lata 2013-2014  

i zawiera on: 

- analizę realizacji przedsięwzięć planowanych w roku 2013 (w aktualizacji POŚ); 

- ocenę stopnia realizacji celów ekologicznych; 

- ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem; 

- analizę efektywności programu w oparciu o wskaźniki w nim określone. 

Przy opracowywaniu niniejszego Raportu wykorzystano materiały i informacje 

świadczące o stanie środowiska naturalnego na terenie powiatu rawskiego, były to 

głównie dane udostępnione przez: 

- Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej; 

- Główny Urząd Statystyczny;  

- Zarząd Dróg Powiatowych; 

- Zarząd Dróg Wojewódzkich; 

- Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi; 

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie; 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi; 

- Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łodzi - Biuro Powiatowe w Rawie 

Mazowieckiej; 

- Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego; 

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. 

W Programie Ochrony Środowiska na szczeblu powiatu w harmonogramach 

realizacji zadań wyszczególnia się trzy grupy zadań: 

- zadania własne – realizowane bezpośrednio przez Powiat Rawski, ich realizacja 

jest związana bezpośrednio z wkładem finansowym Powiatu; 

- zadania koordynowane – realizowane na terenie powiatu, nie mniej jednak przez 

jednostki takie jak WIOŚ, RDOŚ, WZD, ARIMR, RZGW, a także przedsiębiorców 

czy mieszkańców, (Powiat nie odpowiada za realizację tych zadań); 

– zadania, za których realizację są bezpośrednio odpowiedzialne władze gmin 

powiatu rawskiego i w związku z tym Powiat także nie na wpływu na ich realizację; 
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Pan radny Łukasz Salamon zapytał o ochronę przeciwpowodziową i o to czy 

będzie rewitalizowana rzeka Rawka, gdyż w przypadku lat z większymi opadami 

grozi wystąpienie podtopień i zalewania przylegających pól. 

Pani Iwona Michalak przypomniała, że rezerwaty podlegają pod Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska 

Pan radny Salamon dodał też, ze niepokoi go stan jazów wodnych na rzecze 

Rawka, którymi powinien opiekować się (jako infrastrukturą) Skarb Państwa. Jak 

stwierdził pan radny, rzeka Rawka jest naszym wspólnym dobrem i powinniśmy 

starać się podejmować działania w celu jej ochrony. 

Opinię do raportu przedstawił też przewodniczący Komisji Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami, informując iż komisja się 

zapoznała się i przyjęła raport. 

Rada Powiatu Rawskiego, przy jednym głosie wstrzymującym się, przyjęła 

raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego, za lata 

2013-2014. 

 

Ad. 11 Następny punkt obejmował sprawozdanie z działalności za 2014 rok AMG 

Centrum Medyczne - Oddział w Rawie Mazowieckiej. 

Sprawozdanie dołączone było do materiałów na sesję Rady Powiatu,  

w związku z czym Pani Przewodnicząca poprosiła o zadawanie pytań  

i formułowanie ewentualnych uwag, do których odniosą się obecni na Sali 

przedstawiciele AMG – Centrum Medyczne. 

Pan radny Adrian Galach zapytał, kto sporządził sprawozdanie z wydatków 

inwestycyjnych, gdyż nie jest ten dokument opatrzony datą i podpisem. 

Odpowiedział Pan Prezes Tomasz Kopiec, informując, że dane są zgodne ze stanem 

faktycznym i za nie zaświadcza zarząd firmy. Pan radny galach stwierdził, że widzi 

pewna niekonsekwencję, gdyż część sprawozdania jest opatrzona podpisem pana 

dyrektora Aptapskiego, a część bez żadnego podpisu. 

Pan radny zapytał też czy w szpitalu znajduje się dział farmacji czy apteka 

szpitalna? 

Pan Prezes Kopiec poinformował, że zgodnie z dokumentami, SPZOZ  

w Rawie Mazowieckiej przekazał AMG dział farmacji, potocznie nazywany apteką 

szpitalną.  

Pan radny Jarosław Uchman zapytał jaka jest rzeczywista wysokość 

wydatków inwestycyjnych, bo z dokumentów można wyczytać dwie różne kwoty. 

Pan Prezes Kopiec odpowiedział, że różnica wynika z tego, że Spółka AMG zalicza 

do tych wydatków też czynsz dzierżawny płacony SPZOZ-owi.  

Pan radny Łukasz Salamon zapytał czy karetki dzierżawione są o wyższym 

standardzie i czy w większym stopniu służą bezpieczeństwu pacjentów. 
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Pan dyrektor Maciej Juszczyk poinformował, że karetki są dopuszczone 

do świadczenia takich usług; są nowocześniejsze i na pewno nie pogarszają 

standardu usług. 

Pan radny Jarosław Uchman dokonał szerszej analizy sprawozdania AMG  

za rok 2014, zwracając uwagę na to, że sprawozdanie powinno być analizowane pod 

kątem umowy z NFZ, umowy dzierżawy między SPZOZ a AMG, umowy 

rozliczenia z dnia 15 listopada 2013 roku i załącznika nr 3 do umowy dzierżawy 

(koncepcja organizacyjno – funkcjonalna Szpitala w Rawie Mazowieckiej); gdyż  

do końca 2016 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia odnośnie 

wymogów jakim powinny odpowiadać placówki szpitalne (dzierżawca szpitala 

zobowiązał się do dostosowania tych warunków). 

Pan radny Jarosław Uchman zwrócił uwagę na kwotę wydatków 

inwestycyjnych; według jego obliczeń wydatki inwestycyjne w roku 2014  

i I kwartale roku 2015 wyniosły 474.537 złotych, a nie jak wykazano w 

sprawozdaniu - 3.370.000 zł. 

Odnosząc się do koncepcji organizacyjno – funkcjonalnej Szpitala w Rawie 

Mazowieckiej (w załączniku nr 3 do umowy dzierżawy) i zobowiązań dzierżawcy 

tam zawartych – jest precyzyjnie wskazane jakie prace miały być wykonane, 

włącznie z rozpoczęciem budowy nowego pawilonu w 19 miesiącu dzierżawy. Jak 

wskazał pan radny Uchman umowa przewiduje 25 mln w budowę pawilonu 

szpitalnego i 5 mln w doposażenie. Pan radny przytoczył też wysokość inwestycji 

szpitali w okolicznych powiatach i jak na tym tle wypada Szpital w Rawie 

Mazowieckiej. 

 Jak zaznaczył Pan prezes Kopiec, sposób księgowania przez spółkę przesądza 

o zaliczeniu danych wydatków do inwestycyjnych. Od momentu objęcia  

w dzierżawę Szpitala w Rawie funkcjonują trzy koncepcje rozbudowy  

i funkcjonowania tego szpitala i tak naprawdę żadna z nich nie jest wybrana, bo 

spółka czeka na rozstrzygnięcia, które zapadną w szczeblu władz samorządowych 

lub krajowych. 

Pan radny Uchman zaapelował, żeby była wykonywana umowa dzierżawy, 

która została podpisana pomiędzy SPZOZ i AMG. Pan radny poprosił też, żeby nie 

obwiniano go za sytuację w szpitalu, gdyż czas kiedy był zastępcą dyrektora  

ds. lecznictwa był tylko epizodem na tyle krótkim i nie mającym wpływu na ogólną 

sytuację Szpitala w Rawie Mazowieckiej.  

Pan radny Adrian Galach zapytał czy z audytu przeprowadzonego na wstępie 

dzierżawy przez AMG Finanse wyciągnięte są jakieś wnioski i poprosił  

by przedstawiciele AMG nie powoływali się ciągle na zadłużenie szpitala, bo ten 

fakt był znany w momencie zawierania umowy dzierżawy. 
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Pan Starosta Józef Matysiak zabierając głos, wyjaśnił, iż umowa jest 

monitorowana na każdym stadium; monitoring ten odbywa się w odniesieniu  

do kontraktu z NFZ, pożyczki z WFOŚiGW jak i w kierunku stworzenia Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego (SOR). Jak zaznaczył Pan Starosta, Zarząd Powiatu też 

oczekuje na decyzje innych organów zewnętrznych na szczeblu krajowym lub 

wojewódzkim. 

Radny Adrian Galach zapytał co będzie z harmonogramem budowy pawilonu 

szpitalnego, który nie jest realizowany i czy będzie aneks do umowy dzierżawy. 

Pan Starosta odpowiedział, że na razie nie przewiduje możliwości 

sporządzania aneksu, gdyż nie są konieczne, a cały czas toczą się rozmowy  

w Ministerstwie Zdrowia o pozyskanie środków zewnętrznych. Jak dodał Pan Prezes 

Kopiec pierwszeństwo miało będzie pozyskanie środków zewnętrznych (unijnych), 

ale do tego potrzebna jest decyzja innych organów. 

Na koniec dyskusji w tym punkcie, Pan radny Adrian Galach zapytał kiedy 

możemy spodziewać się wiążących decyzji czy uzyskamy dotację z Unii 

Europejskiej czy też Ministerstwa Zdrowia? 

Odpowiadając Pan Starosta powiedział, że nie posiada takiej wiedzy kiedy to 

nastąpi; tak samo nie może powiedzieć kiedy będą realizowane postanowienia 

Kontraktu Terytorialnego. 

Ad.12 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 VIII sesji w dniu  

18 czerwca 2015 roku podjęła następujące uchwały: 

1) Uchwała nr VIII/44/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu (opublikowana DzUWŁ  

z 2 lipca 2015 Poz. 2641); 

2) Uchwała nr VIII/45/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2014 rok; 

3) Uchwała nr VIII/46/2015 w sprawie zmian budżetu roku 2015  

(opublikowana w DzUWŁ, 23 lipca, Poz. 2949); 

4) Uchwała nr VIII/47/2015 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/2015  

z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu; 

5) Uchwała nr VIII/48/2015 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; 

6) Uchwała nr VIII/49/2015 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/157/2009  

z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
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na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań  

z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów; 

7) Uchwała 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; 

8) Uchwała 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; 

9) Uchwała nr VIII/52/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej  

za 2014 rok; 

10) Uchwała nr VIII/53/2015 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 

11) Uchwała 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; 

12) Uchwała 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  

( opublikowana w DzUWŁ, 24 lipca, Poz. 2972); 

13) Uchwała nr VIII/56/2015 w sprawie likwidacji 2-letniego Uzupełniającego 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej  

ul. Zwolińskiego 46 (opublikowana w DzUWŁ, 24 lipca, Poz. 2973); 

14) Uchwała nr VIII/57/2015 w sprawie likwidacji 3-letniego Technikum 

Uzupełniającego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 ( 

opublikowana w DzUWŁ, 24 lipca, Poz. 2974); 

15) Uchwała nr VIII/58/2015 uchwała w sprawie wyrażenia zgody  

na przekazanie lokalu użytkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

Uchwały zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu lub Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej jako organom nadzoru, a uchwały wymagające publikacji 

przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Do podjętych uchwał nie wpłynęły żadne zastrzeżenia organów nadzorczych.  

 

Zarząd Powiatu Rawskiego w okresie sprawozdawczym odbył jedenaście posiedzeń 

omawiając następujące sprawy: 

 18 czerwca 2015 roku: 

1)  Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2015 rok; 

2) Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej;  
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3) Podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do celów wyboru 

najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania 

dotyczącego działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej;  

 
30 czerwca 2015 roku: 

1)  Zatwierdził raport z realizacji programu ochrony środowiska dla powiatu 

rawskiego za lata 2013-2014; 

2)  Zatwierdził wynik konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego 

dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;  

3) Wyraził zgodę na  ogłoszenie przetargu na uruchomienie linii kredytowej dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 

4) Podjął Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

ograniczonym prawe rzeczowym działki nr 548/2 na rzecz przedsiębiorcy 

Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja Spółka Akcyjna; 

5) Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

darowiznę Gminie Biała Rawska samodzielnego lokalu nr 2 z przynależnościami 

położonymi w budynku na działce nr 1323 w obrębie nr 2 miasta Biała Rawska;  

6)  Zapoznał się z  wartością rynkową działki nr 3/43 przeznaczonej do sprzedaży 

położonej w obrębie nr 5 przy ul. Opoczyńskiej w Rawie Mazowieckiej; 

 

7 lipca 2015 roku: 
1)  Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób po 29 roku 

życia pozostających bez pracy w powiecie rawskim( I);  

2) Podjął uchwałę w sprawie upoważnienia osób do podpisywania umów o 

dofinansowanie oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu 

Rawskiego w zakresie realizacji projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie rawskim( I)”; 

3) Rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Reymonta 

w Rawie Mazowieckiej o wyrażenie zgody na likwidacje samochodu Żuk, oraz 

przekazanie Starostwu Powiatowemu samochodu Fiata Uno. 

3) Zatwierdził projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie regulaminu 

pracy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Rawie Mazowieckiej; 

 4) Zatwierdził wniosek Dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej o wyrażenie 

zgody na likwidację zużytego sprzętu, stanowiącego wyposażenie ambulansu 

sanitarnego; 

5) Rozpatrzył wniosek AMG Centrum Medyczne o rozwiązanie umowy użyczenia 

samochodu Daewoo Lanos (ERW S 592); 
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6) Uzgodnił plan zagospodarowania przestrzennego gm. Sadkowice, 

fragmenty wsi Nowe Szwejki i Sadkowice;  

7) Uzgodnił plan zagospodarowania przestrzennego gm. Rawa Mazowieckiej 

dotyczy  fragmentów wsi: Bogusławski Duże, Bogusławski Małe, Boguszyce, 

Byszewice, Chrusty, Dziurdzioły, Garłów, Głuchówek, Kaliszki, Leopoldów, 

Linków, Lutówka, Małgorzatów, Nowa Wojska, Pasieka Wałowska, Pukinin, Stara 

Wojska, Nowy Dwór, Ścieki, Świnice, Wilkowice, Wołucza, Zagórze, Zarzecze, 

Zielone i Żydowice; 

8) Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok;  

9) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2015 rok; 

10) Zapoznał się z informacją w sprawie oferty wycięcia 8   topoli  rosnących na 

działce powiatowej przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej;  

11) Rozpatrzył wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o zmianę formy zatrudnienia.  

  

10 lipca 2015 roku: 

1)  Zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego na: ”Roboty budowlane związane 

z termomodernizacją budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 

Mazowieckiej, przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych”;  

2) Zatwierdził postępowanie ofertowe na remont chodnika w Rawie Mazowieckiej 

przy ul. Księże Domki;  

3) Zatwierdził wniosek o podjęcie działań mających na celu zmianę nazwy  

z „Rogowskiej Kolei Dojazdowej” na „Rawsko - Rogowską Kolej Dojazdową”;  

 

 14 lipca 2015 roku:  

1) Zapoznał się z zawiadomieniem o przystąpieniu do zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka w rejonie ulic: 

Mszczonowskiej, Katowickiej, Słowackiego oraz Księże Domki;  

2) Zapoznał się z zawiadomieniem o przystąpieniu do zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka w rejonie ulic: 

Słowackiego i Piwnej, Łowickiej oraz Krakowskiej;  

3) Zapoznał się z zawiadomieniem o przystąpieniu oraz uzgodnienie zmiany   planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka; 

4) Uzgodnił zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka w rejonie ul. Księże Domki i zbiornika Tatar w Rawie 

Mazowieckiej; 



 14 

5) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2015 rok;  

6) Podjęto decyzje o podpisaniu  aneksu nr 1/2015 do umowy pożyczki 92/2015  

z   dnia 22 czerwca 2015 roku; 

21 lipca 2015 roku: 

1) Podjęto uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2015 rok;  

2) Podjęto uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu   

    Rawskiego na 2015 rok; 

 
28 lipca 2015 roku: 

1) Podjęto Uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji 

Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego; 

2)  Zatwierdził harmonogram pracy aptek w powiecie rawskim w miesiącu sierpniu i 

wrześniu 2015 roku; 

3)  Ustanowił służebność gruntową na działce Nr 549/3 w obrębie nr  4 w Rawie 

Mazowieckiej; 

4) Zapoznał się z informacją w sprawie postępowania ofertowego na wyłonienie 

kancelarii prawnej na obsługę prawną sprzedaży działek Nr 206/7 , 206/9 , 

206/14  przy ul. Tomaszowskiej i działek Nr 387/1 i 387/2 przy  

ul. Niepodległości; 

5)  Zapoznał się z propozycją Burmistrza Rawy Mazowieckiej Pana Dariusza   

     Misztala dotyczącą przejęcie w zarządzanie dróg znajdujących się m.in. przy  

     ulicach: Plac Wolności, Wyszyńskiego, Niepodległości.  

 
4 sierpnia 2015 roku: 

1)  Wyrażenie zgody na cesję wierzytelności na zabezpieczenie zapłaty dla  

     dostawcy styropapy i papy zgrzewalnej ( wniosek wykonawcy  

     termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Specjalnych ) 

2)  Zatwierdzenie wyników postępowania na „ Remont dróg powiatowych:  

nr   4103E Dańków – (Jakubów), nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły” -

51 351,15 zł. brutto; 

3) Zapoznał się z pismem Spółki RAWiK w sprawie uregulowania należności  

za wykonane odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Targowej  

w Rawie Mazowieckiej; 

4) Uzgodnił zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka; 

5) zapoznał się zawiadomieniem Burmistrza Białej Rawskiej o przystąpieniu do 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała 

Rawska, obszar w rejonie ul. Topolowej; 
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6) Zapoznał się z zawiadomieniem Burmistrza Białej Rawskiej o 

przystąpieniu  do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów wsi : Białogórne, Gośliny, Franklin i 

Aleksandrów, Parchaty;  

7) Zapoznał się z zawiadomieniem Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o przystąpieniu 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi: Julianów, Matyldów, Bogusławski Duże, 

Bogusławki Małe, Podlas i Przewodowie; 

8) Zapoznał się z informacją w sprawie ceny za usługę „Pomoc prawna w 

przeprowadzeniu procedury sprzedaży, wydzierżawieniu i odsprzedaży 

nieruchomości”;  

9) Rozpatrzył wniosek Zespołu  Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i 

Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej o wygaszenie trwałego zarządu 

nieruchomości o numerze działki nr 549/4 obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka.  

Zatwierdził decyzję o wygaszeniu trwałego zarządu;  

10) Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu na rzecz RAWiK Sp. z o. o. w Rawie Mazowieckiej w związku z 

budową kanalizacji sanitarnej na działkach 3/13, 3/30 i 3/32 będących własnością 

Powiatu Rawskiego oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za ustanowioną 

służebność ( za kwotę jednorazową w wysokości  22.300 zł brutto +  koszty 

operatu); 

 
11 sierpnia 2015 roku: 

1) Wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy z dnia 24.09.2014 roku w sprawie 

pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice na realizacje zadania inwestycyjnego pn. 

”Przebudowa drogi gminnej nr 113207E w miejscowości Bujały”,  realizowanego w 

ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg – Etap II Bezpieczeństwo – 

Dostępność – Rozwój na 2015 rok w związku z rozstrzygnięciem postępowania 

przetargowego na zadanie inwestycyjne (w kwocie 149 726,36 zł. , nie więcej niż 

25% kosztów całkowitych zadania); 

2)  Przyjął propozycję porządku IX Sesji Rady Powiatu Rawskiego;  

3)  Zapoznał się z informacja o włączenie się powiatu w obchody  Światowego dnia 

turystyki w połączeniu z obchodami 100-lecia Kolei Wąskotorowej;  

4)  Podjął  uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu; 

5)  Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego;  

6) Rozważał możliwość uczestnictwa Powiatu Rawskiego w tworzącej się 

organizacji celowego Związku Powiatów woj. łódzkiego w celu realizacji projektów; 

 18 sierpnia 2015 roku: 

1) Zatwierdził wynik przetargu na zadanie inwestycyjne pn. „ Termomodernizacja 

budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej – etap III – 

docieplenie stropodachu internatu 2015”. Wybrano ofertę  firmy Roboty 

Inżynieryjno – Budowlane „MAT-BUT” w cenie ofertowej   116225,64 zł. brutto; 
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2) Aneks nr 1/08/2015 do umowy nr 102/2015 z dnia 14.07.2015 roku na 

wykonanie projektu pn. „Roboty budowlane związane z termomodernizacja 

budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy  

ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych” 

(wartość korekty wynosi - 30704,76 zł. netto); 

3) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany 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 realizacje tych zadań w 2015 roku;   

4) Zapoznał się z informacją w sprawie przejętych samochodów z Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

5) Ustalił wysokość dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i  placówek 

oświatowych na okres: wrzesień-luty 2016 roku, który wynosi  20 % wynagrodzenia 

zasadniczego; 

6)  Podjął uchwałę w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 

549/3 o powierzchni 2,5573 ha  położonej w Rawie Mazowieckiej w obrębie nr 4. 

7) Podjął uchwałę w sprawie planu finansowego budżetu Powiatu Rawskiego na 

2015 rok;  

 

25 sierpnia 2015:  

1) Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi 

usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatu rawskiego na podstawie 

art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym; 

2) Rozpatrzył wniosek o umorzenie pozostałej kwoty odsetek  z tytułu kosztów 

usunięcie pojazdu z drogi;  

3) Zapoznał się z wnioskiem Burmistrza Rawy Mazowieckiej przekwalifikowanie 

dróg powiatowych  w. Rawie Mazowieckiej  i  zaliczenie ich do kategorii dróg 

gminnych; 

- droga powiatowa nr 4100E ul. Wyszyńskiego, 

 - droga powiatowa nr 4100E plac Wolności, 

- droga powiatowa nr 4100E ul. Kościuszki na odcinku od placu Wolności  

do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4152E u. Faworna, 

- droga powiatowa nr 4110E ul. Kolejowa.   

- zapoznał się z projektem umowy w sprawie pomocy sprzedaży nieruchomości  

Pan Starosta kończąc swoje wystąpienie zaprosił wszystkich radnych  

i obecnych gości do udziału w Dożynkach Powiatowych zaplanowanych na dzień  

30 sierpnia br. w Boguszycach. 

Do przedstawionej informacji Pana Starosty innych uwag nie było. 

  

Ad.13  W punkcie Interpelacje Radnych - głosów nie było.  
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Ad.14 W punkcie sprawy różne i wolne wnioski: 

Pan radny Jarosław Uchman zapytał czy informacji Starosty o działalności między 

sesjami nie mogliby otrzymywać radni w materiałach. 

Pan Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że jest to rozważenia i nie upiera 

się przy obecnym rozwiązaniu, i że jak jest taka potrzeba taka informacja będzie 

dołączana do materiałów na sesję. 

Pan radny Bogdan Pietrzak zapytał czy wiadomo, czy rolnicy dostaną jakąś 

pomoc do swojej produkcji, ze względu na panująca suszę. 

Pan radny Łukasz Salamon zapytał o trzy sprawy: 

- na jakim etapie jest remont bądź budowa dróg z Narodowego Programu Budowy 

Dróg Lokalnych („schetynówek”); 

- czy Pan Starosta monitoruje naprawy bieżące dróg – bo  Pan Radny jest 

zaniepokojony sposobem remontu i wskazała konkretny odcinek: Przewodowice -   

Wólka Lesiewska; 

- czy budowa chodników odbywa się na podstawie projektów budowlanych czy 

tylko zgłoszenia? 

 Pan randy Salamon dopytał jeszcze o usuwanie zakrzaczeń przy drogach i wskazał 

odcinek drogi Kurzeszyn – Rogowiec. 

Odpowiedzi udzieliła Dyrektor Wydziału Infrastruktury – Pani Małgorzata 

Killman: 

Realizacja „schetynówek” – prac zasadniczych zbliża - się do końca (termin 

10 września); a w wyniku oszczędności i decyzji beneficjentów tj. Gmin wydłużono 

odcinki na Ściekach  (budowa) i Kaleń Sadkowice (remont). Termin prac 

wykonywanych z oszczędności jest zaplanowany na 24 września. 

Jeżeli chodzi o budowę chodników – jest ona dokonywana na zgłoszenie – 

żadnego zgłoszenia nie można dokonać bez niezbędnych opracowań (szkiców, 

rysunków) – są wymagane oczywiście opracowania skrócone.  

Jeżeli chodzi o wycinanie zakrzaczeń, o których mówił radny Salamon, 

sukcesywnie są prowadzone takie roboty, też biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę 

pracowników to wykonujących; jak tylko pojawi się taka możliwość, będzie to 

wykonane. 

Jeżeli chodzi o prace remontowe, wykonywane są one sukcesywnie,  

od najpilniejszych poczynając; naprawa odbywa się najpierw tam gdzie dziury  

i ubytki są największe; w między czasie pojawiają się kolejne. 

Pan Starosta powiedział, że na kolejny rok do Narodowego Programu Budowy 

Dróg Lokalnych planowane są następujące odcinki: w Rawie Mazowieckiej 

przedłużenie ulicy Opoczyńskiej do ul. Zamkowa Wola, w Gminie Rawa 

Mazowiecka – od Wołaczy do mostu (do tzw. papierni); na terenie gminy Biała 

Rawska – odcinek Józefów - Cielądz i od Szczuk do Celinowa (gm. Sadkowice)  

i dalej Turobowice – Rylsk. 

Jeżeli chodzi o suszę, to pracują komisje w gminach, powołane przez 

Wojewodę (którego jest to zadanie). Według Pana Starosty warunki 

meteorologiczne wypełniają przesłanki do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej,  
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ale miałoby to kolejne konsekwencje np. w terminach referendum i wyborów; 

potrzeba byłaby do tego zgoda ponad podziałami politycznymi. 

Pan radny Adrian Galach zapytał czy podczas wizyty wicepremiera Janusza 

Piechocińskiego w Starostwie Powiatowym były omawiane sprawy powiatu, jak tak, 

to jakie. 

Pan radny Bogdan Pietrzak zadął pytanie do wiceprzewodniczącego Rady, 

jako kierownika oddziału ARIMR, czy może Agencja planuje jakieś działania  

pomocowe w związku z suszą. 

Odpowiadając na pytanie o wizytę wicepremiera Piechocińskiego, Pan 

Starosta Matysiak poinformował, że było dużo informacji o funkcjonowaniu 

Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będącej w gestii Ministra Gospodarki.  

Do ministerstwa napływają zgłoszenia na zapotrzebowanie na grunty inwestycyjne 

w pobliżu Warszawy i też dotyczy to powiatu rawskiego. 

  Odpowiedzi udzielił też Pan Grzegorz Stefaniak - wnioski składane są do 

wójtów i burmistrzów, bo w gminach powoływane są komisje; Agencja czeka na 

podpis Rozporządzenia właściwego Ministra w sprawie działań pomocowych 

(dopłat) w związku z suszą. Niezbędną informacją służą pracownicy Oddziału 

Terenowego ARiMR w Rawie Mazowieckiej 

Pani Bożena Woźniak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zaprosiła  

na spotkanie informacyjne do Sali Starostwa Powiatowego na dzień 14 września,  

w sprawie programów prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy.  

Pan radny Adrian Galach zaprosił, w imieniu Stowarzyszenia 

Ogólnopolskiego Kibiców „Tylko Widzew” i Stowarzyszenia „Patriotyczna Rawa” 

na społeczne Obchody 76 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej w dniu  

1 września - godz. 4:45 na cmentarzu w Rawie Mazowieckiej.  

 

Ad.15 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad,  Pani Maria Charążka  

- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 13
30

 dokonała zamknięcia 

obrad  IX sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

W załączeniu: 

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

 

 


