
 

P R O T O K Ó Ł  NR  XIII/2015 

z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 27 listopada 2015 roku  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego Pan Grzegorz Stefaniak  

o godz. 10
00

 otworzył sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości  

oświadczył,  iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 Radnych, co wobec ustawowego 

składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

wiążących decyzji.  

 

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

Pan radny Bogdan Pietrzak zaproponował by od dzisiejszej sesji i na przyszłość  

w porządku zawarty był punkt - zapytania radnych obok interpelacji. 

Zaproponowany przez Wiceprzewodniczącego porządek, wraz z propozycją 

Radnego Pietrzaka, przyjęty został jednogłośnie. Rada Powiatu Rawskiego 

przystąpiła więc do realizacji następującego porządku obrad:  

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołów z XI i XII sesji Rady Powiatu Rawskiego 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu roku 2015 

5. Sprawozdanie z działalności Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych. 

6. Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu w 

okresie międzysesyjnym 

7.  Interpelacje i zapytania Radnych 

8.  Sprawy różne i wolne wnioski 

9.  Zamknięcie obrad                       

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

Rady Powiatu Rawskiego. Rada Powiatu, przy czterech głosach wstrzymujących się, 

przyjęła protokół z XII 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: 

Zgodnie z pismem nr DF-VII.4021.5.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015 roku  

z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zwiększono dochody w rozdziale 85333  

- Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 9 300 zł. Środki Funduszu Pracy zostaną 

przeznaczone na sfinansowanie w 2015 roku kosztów nagród specjalnych oraz 
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składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  

w Rawie Mazowieckiej. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wprowadza się 

zmiany w wydatkach szkół. 

W ramach wydatków majątkowych dokonuje się przesunięcia środków z działu 854 

- Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 - Oświata i wychowanie. 

Zadania majątkowe - zmniejszenia: 

- 7 700 zł „Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS  

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

niepełnosprawnych” 

- 7 300 zł „Remont wodociągu w internacie ZSP w Rawie Mazowieckiej  

ul. Reymonta 14” 

- 1 473 zł „Zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia 

części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe  

w ZSCEZIU w Rawie Mazowieckiej” 

Zwiększenia: 

+15 000 zł „Remont łazienek w ZSP w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14” 

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił jej 

wiceprzewodniczący Pan radny Tadeusz Damaz.. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XIII/79/2015  

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

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował Sprawozdanie z działalności 

Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych: 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Polskich Kolei 

Wąskotorowych za 2014 rok i wstępne sprawozdanie za rok bieżący przedstawiła 

Prezes Fundacji – Pan Adam Wawrzyniak. Prezes Wawrzyniak omówił też wstępne 

studium dla projektu rewitalizacji zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – 

Biała. 

Sprawozdanie i wstępne studium projektu rewitalizacji stanowią załączniki nr 

3 i 4 do niniejszego protokołu  

 

Ad. 6 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 

Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym 

złożył  Wicestarosta – Pan Marian Krzyczkowski. 

Rada Powiatu Rawskiego piątej kadencji na swojej XII sesji w dniu  

29 października 2015 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała nr XII/71/2015 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2015; 

2. Uchwała nr XII/72/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015 – 2026; 

3. Uchwała nr XII/73/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Gminy Sadkowice; 
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4. Uchwała nr XII/74/2015 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Biała Rawska; 

5. Uchwała nr XII/75/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Gminy Rawa Mazowiecka; 

6. Uchwała nr XII/76/2015 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  

z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016; 

7. Uchwała nr XII/77/2015 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie  

i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130 a ust. 

1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego  

oraz kosztów odstąpienia od usunięcia; 

8. Uchwała nr XII/78/2015 w sprawie w sprawie wniesienia skargi na 

rozstrzygnięcie nadzorcze. 

Uchwały zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu lub Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej jako organom nadzoru, a uchwały wymagające publikacji 

przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Zarząd Powiatu Rawskiego w okresie sprawozdawczym odbył cztery posiedzenia 

omawiając następujące sprawy: 

 29 października 2015 roku: 

1.  Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu na 2015 rok. 

2.  Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

12 listopada 2015 roku: 

1. Rozpatrzył wniosek na lokalizację projektowanej sieci SN i NN. Zarząd  

Powiatu nie uzgodnił projekt lokalizacji sieci z uwagi na posadowienie drzew  

w pasie  drogi powiatowej nr 4302E (Chociw) – Cielądz obr. 4 Gortatowice.) 

2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego  

na zimowe utrzymanie dróg powiatowych usytuowanych na terenie miasta Rawa 

Mazowiecka w sezonie 2015/2016. 

3. W związku z ogłoszonym konkursem przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Łódzkiego nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/15 na projekty współfinansowane  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej XI 

Edukacja. kwalifikacje, umiejętności, działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, 

Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Dyrektorzy szkół ponadgmimnazjalnych, prowadzący kształcenie zawodowe, 
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przedstawili projekty przygotowywane przez szkoły. Termin składnia wniosków 

do dnia 4.12.2015 roku. Zarząd wyraził zgodę na złożenie zaproponowanych 

projektów. 

4. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej oraz Dyrektor 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej przedstawili projekty 

przygotowane w ramach priorytetu 3: „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” promowanie i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w 

tym na zakup  nowości wydawniczych”. Program zakłada możliwość wzbogacenia 

księgozbiorów szkół przy wkładzie własnym w wysokości 20% tj. 3000 zł. wtedy 

szkoła otrzyma 12.000 zł. w zależności od  uczniów w szkole. Wnioski składane 

przez szkoły w roku 2015 do dnia 20.XI br. będą realizowane w roku 2016. Zarząd 

Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosków. 

5. Podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenie kontroli w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

6. Zatwierdził zakres kontroli, która zostanie przeprowadzona w AMG Centrum 

Medyczne Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14.   

7.  Zapoznał się z zawiadomieniem Burmistrza Miasta  Rawa Mazowiecka w 

sprawie   przystąpienia  do  zmiany  Planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Rawa Mazowiecka w rejonie ulic Mszczonowska i Katowicka. 

9.  Zapoznał się Zawiadomienie Wójta Gminy  Rawa Mazowiecka w sprawie   

przystąpienia  do sporządzenie  planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rawa Mazowiecka fragmenty wsi: Konopnica i Ścieki.  

10. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

11. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego. 

12. Zatwierdził wynik przetargów sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w 

obrębie nr 5 miasta Rawa Mazowiecka , oznaczonej w ewidencji gruntów 

numerem 3/34 o powierzchni 14169m
2
 ( cena 858.283 zł brutto- DIITA SERIA). 

13. Podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie  

organizacji pozarządowej, która prowadzić będzie punkt nieodpłatnej pomocy 

prawnej w Białej Rawskiej). 

17 listopada 2015 roku: 

1. Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w budżecie 

powiatu. 

2. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

3. Podjął  uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego. 

4. Zatwierdził propozycję porządku Sesji Rady Powiatu. 

5. Wyraził zgodę na umieszczenie w wykazie zaproponowanych lokali 

przeznaczonych do dzierżawy   ( lokale  przy ul. Kościuszki 5). 

6. Wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu dla Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej (do 29 lutego 2016 r.) 

7. wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu lokali przy ul. Niepodległości 8 

przeznaczonych  na rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

 23 listopada 2015 roku: 
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1.  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian  

w budżecie powiatu roku 2015. 

 

Do przedstawionej informacji pytania zadali: Pan Radny Łukasz Salamon zapytał 

czy posiadamy informację co dzieje się ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody (a dotyczyło ono uchylenia uchwały rady Powiatu odmawiającej zgody 

na zwolnienie z pracy radnej Teresy Pietrzak), która złożona jest do Wojewódzkiego 

Sadu Administracyjnego. Pan radny Łukasz Salamon zapytał też o cenę sprzedaży 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 5 miasta Rawa Mazowiecka, 

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3/34 o powierzchni 14169m
2
 

Odpowiadając Pan Wicestarosta Krzyczkowski poinformował, że w sprawie 

skargi do WSA, na dzień dzisiejszy nie ma żadnych informacji, natomiast jeżeli 

chodzi o cenę za jaką sprzedano nieruchomość to kwota ta wyniosła 858.283  

złotych brutto. 

Pan radny Adrian Galach, w imieniu Klubu radnych PIS, zapytał jaki będzie 

zakres kontroli przeprowadzonej w Szpitalu. Pan Wicestarosta Marian 

Krzyczkowski odpowiedział, że pełna informacja dotycząca kontroli i jej zakresu, 

będzie przedstawiona po zakończeniu kontroli. 

 

Ad.7  W punkcie Interpelacje i zapytania Radnych: 

Pan radny Adrian Galach odniósł się do odpowiedzi na interpelację, jaką 

otrzymał, a dotyczyła ona utrwalania sesji Rady Powiatu w formie obrazu i dźwięku  

i zamieszczaniu na serwisie Youtube. Na tą okoliczność odczytał przygotowane 

pismo (treść pisma w załączniku nr 5 do niniejszego protokołu, gdyż pokrywa się 

ono z treścią interpelacji jaką złożyli radni Klubu PIS po Sesji). Według Radnego, 

utrwalanie w formie obrazu i dźwięku i umieszczanie na serwisie Youtube 

doprowadzi do zwiększenia przejrzystości i jawności pracy Rady. Sesje odbywają 

się w dni powszednie i wielu zainteresowanych mieszkańców nie ma możliwości 

uczestniczenia w obradach. Według Pana Radnego Galacha, protokół jest tylko 

minimum ustawowym informacji publicznej, a proponowane rozwiązanie  

prowadziłoby do jak aktywniejszego udziału mieszkańców w pracy organów 

samorządu. 

Pan radny Bogdan Pietrzak odnosząc się do kwestii podniesionej przez Pana 

Galacha poparł pomysł utrwalania sesji w formie nagrania i zaproponował by  

w budżecie powiatu na rok 2016 uwzględnione zostały odpowiednie środki 

finansowe. 

Kolejną kwestią jaką podniósł Pan radny  Bogdan Pietrzak to ewentualne 

umiejscowienie i uruchomienie stacji kolejowej w miejscowości Żurawia przy 

Centralnej Magistrali Kolejowej i wnosi by Zarząd Powiatu podjął działania w tym 

kierunku. 

Do wniosku o przystanek kolejowy w Żurawii odniósł się Pan Wicestarosta 

Marian Krzyczkowski, który stwierdził, że idea jest bardzo słuszna i te działania 

można podjąć i ponowić, zarówno przez Zarząd Powiatu jak i Gminę Biała Rawska, 

jednak jak stwierdził w tych działaniach potrzebne jest silne wsparcie, przede 
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wszystkim parlamentarzystów. Uzupełniając swoją wypowiedź Pan 

radny Bogdan Pietrzak, stwierdził że Centralna Magistrala Kolejowa nie powinna 

dzielić; parlamentarzyści na pewno będą wspierać tą ideę, a biorąc pod uwagę środki 

jakie  

w najbliższym czasie będą przeznaczone na infrastrukturę, Zarząd Powiatu powinien 

próbować i zabiegać o umiejscowienie takiego przystanku na terenie powiatu 

rawskiego. 

Pan radny Bogdan Pietrzak stwierdził, że przy Radzie Powiatu brakuje 

Młodzieżowej Rady Powiatu i wnosi o powołanie takiej rady, składającej się  

z uczniów szkół średnich funkcjonujących na terenie powiatu rawskiego 

Do tej interpelacji i propozycji w niej zawartej odniósł się prowadzący obrady 

Wiceprzewodniczący Rady – Pan Grzegorz Stefaniak, przypominając, że od samego 

początku tej kadencji rady jest inicjatorem powołania Młodzieżowej Rady Powiatu; 

temat ten jest przypominany na każdej Komisji Oświaty; ponadto w styczniu 2016 

roku planowany jest wyjazd w związku z 15-leciem Młodzieżowej Rady Powiatu 

przy Powiecie Wielickim. Pan Wiceprzewodniczący Stefaniak wyraził przekonanie, 

że wyjazd odbędzie się z udziałem jak najszerszej delegacji Rady Powiatu 

Rawskiego.  

 

Ad.8 W punkcie sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski zaprosił Radnych i wszystkich 

obecnych na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w Starostwie w dniu  

18 grudnia 2015 r. (godz.15:00). 

 

Ad.9 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pan Grzegorz Stefaniak  

- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 11
00

 dokonał 

zamknięcia obrad XIII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

W załączeniu: 

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

 

 


