
P R O T O K Ó Ł  NR  XX/2016 

z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 13 września 2016 roku  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

o godz. 1500 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 porządku obrad XX sesji Rady Powiatu Rawskiego, jaki radni 

otrzymali w ustawowym terminie, uwag nie było i został on przyjęty 

jednogłośnie.  

W związku z powyższym przystąpiono do realizacji następującego porządku 

obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Rawskiego 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2016 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2016-2026 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa 
Łódzkiego 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 03.08.2016 r. na dyrektora  
i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Biała Rawska 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rawa 
Mazowiecka 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których właścicielem  
lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad korzystania  
z tych przystanków 

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

13.  Interpelacje i zapytania Radnych                                          

14.  Sprawy różne i wolne wnioski  

15.  Zamknięcie obrad 
                              

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

Rady Powiatu Rawskiego. Rada Powiatu, przy jednym głosie wstrzymującym się, 

przyjęła protokół z XIX sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
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Zanim przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku, Pani 

Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Pana Jarosława Kobierskiego, 

radnego Powiatu Rawskiego i jednocześnie prezesa Spółdzielni Kółek 

Rolniczych w Rawie Mazowieckiej, który poinformował, iż decyzją Prezesa 

Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej - Pana Alfreda Domagalskiego, Pan Józef 

Matysiak – Starosta Rawski otrzymał odznakę „Zasłużony Działacz Ruchu 

Spółdzielczego”. Odznakę wręczyli pan Jarosław Kobierski i pan Adam 

Iwaszkiewicz - prezes Rawsko – Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

w Rawie Mazowieckiej. 

Pan Starosta Józef Matysiak podziękował za otrzymane wyróżnienie, 

zaznaczając, że na terenie powiatu rawskiego spółdzielczość dobrze się rozwija, 

podając przykłady Spółdzielni Kółek Rolniczych, Banku Spółdzielczego  

w Białej Rawskiej czy Rawsko – Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

 

Następnie głos zabrał zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rawie 

Mazowieckiej – Pan Bartłomiej Karch, informując o utworzeniu przez Policję 

nowego narzędzia informatycznego pod nazwą Krajowa Mapa Zagrożeń 

Bezpieczeństwa, która od 14 września br. zostanie wdrożona na terenie 

województwa łódzkiego, w tym powiatu rawskiego. W związku z czym pan 

Komendant zaprosił na konferencję, która będzie dotyczyć tematu wdrożenia 

Mapy Zagrożeń, a odbędzie się ona w sali konferencyjnej Starostwa w dniu 

14.09.2016 r. o godz. 10:00. 

 

Następnie zaczęto realizować zaplanowane punkty sesji Rady Powiatu 

Rawskiego: 

 

Ad.4 W tym punkcie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian  

w budżecie powiatu roku bieżącego. Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła  

- Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 

W dziale 600 – transport i łączność na podstawie uchwały Rady Miasta Rawa 

Mazowiecka nr XII/90/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku zwiększa się plan 

dochodów o kwotę 15 000 zł będący dofinansowaniem na przebudowę chodnika 

przy ul. Księże Domki w Rawie Mazowieckiej. Ze środków własnych Powiatu 

Rawskiego planowana jest realizacja pozostałej części wydatków na ten cel  

- 15 000 zł. W tym samym dziale na podstawie uchwały Rady Miejskiej  

w Białej Rawskiej nr XXIV/189/16 z dnia 25.08.2016 r. wprowadza się również 

do planu dochodów kwotę 95 000 zł będącą pomocą finansową dla Powiatu 

Rawskiego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe (Remont drogi powiatowej 

nr 4122E Biała Rawska – Sadkowice – Nowe Miasto w mieście Biała Rawska  

– ulica Wiejska). Wkład własny powiatu na powyższe zadanie zabezpieczony 

zostaje w wysokości 35 000 zł. Środki pochodzą ze zmniejszonej dotacji dla 

miasta Rawa Mazowiecka. Z powodu wykreślenia projektu „Rozwój  
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e-administracji i komunikacji elektronicznej, wspierającej rozwój społeczeństwa 

w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa platform dla 

mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych”  

z zadań inwestycyjnych zarezerwowane na to zadanie środki w dziale 710 – 

działalność usługowa oraz w dziale 750 – administracja publiczna zostają 

przeniesione do innych wydatków majątkowych w powyższych działach. 

Dokonuje się przesunięcia środków w dziale 750 – Administracja publiczna  

w wysokości 9 000 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. 

Z powodu konieczności wybudowania na terenie szpitala św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej sieci gazowej od licznika głównego do budynków gdzie 

zaplanowano kotłownie w dziale 851 – Ochrona zdrowia zabezpiecza się ze 

środków własnych realizację wydatków majątkowych w wysokości 86 000 zł. 

Zgodnie z umową dotacji WF.342.2.7.2016 (nasz numer 165/2016) z dnia  

8 września 2016 roku zwiększa się plan dochodów w dziale 754  

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o dotację  

z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej  

w wysokości 73 000 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu 

ratownictwa wodnego z wyposażeniem. W ramach tego działu przesuwa się 

również zabezpieczone na ten cel środki będące wkładem własnym Powiatu 

Rawskiego w wysokości 30 000 zł z rozdziału 75411 do 75495. 

Zgodnie z pismem DF.VII.4021.5.5.2016.MŚ z dnia 3 sierpnia 2016 roku  

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększono dochody  

w rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędu Pracy o kwotę 75 200 zł. Środki zostaną 

przeznaczone na sfinansowanie w 2016 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. 

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zgodnie z umową nr 

59/2016 z dnia 07.04.2016 r. wprowadza się dochody w wysokości 15 000,00 zł 

stanowiące pomoc finansową w formie dotacji z gminy Rogów na Rewitalizację 

Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała – etap I i II wraz  

z remontem parowozu Px48-1911. Ponadto dodatkowo ze środków własnych 

zabezpiecza się realizację zadania w wysokości 35 000,00 zł. 

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku 

Zmniejszenia: 

- 51 975 zł „Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej, wspierającej 

rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa 

platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług 

publicznych” (dział 710 – Działalność usługowa), 

- 27 597 zł „Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej, wspierającej 

rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa 

platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług 

publicznych” (dział 750 – Administracja publiczna) 
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- 30 000 zł „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem 

na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej” 

Zwiększenia: 

30 000 zł „Przebudowa chodnika ul. Księże domki - etap III”, 

130 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska – Sadkowice – 

Nowe Miasto w mieście Biała Rawska – ulica Wiejska”, 

76 975 zł „Zakup sprzętu komputerowego (serwer, zestawy komputerowe, 

drukarka, system do archiwizacji, oprogramowanie)”, 

27 597 zł „Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, 

oprogramowanie)”, 

9 000 zł „Zakup centrali telefonicznej”, 

103 000 zł „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem 

na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej” 

86 000 zł „Budowa sieci gazowej zasilającej kotłownie na terenie Szpitala Św. 

Ducha w Rawie Mazowieckiej”, 

50 000 zł „Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – 

Biała – etap I i II wraz z remontem parowozu Px48-1911” 

Dotacje udzielone w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 

do sektora finansów publicznych. 

Zmniejszenia: 

- 35 000 zł dotacja dla Miasta Rawa Mazowiecka – zadania własne, 

Do proponowanych zmian w budżecie uwag nie było. Pan radny Łukasz 

Salamon zapytał czy projekt uchwały przeanalizowany został przez radcę 

prawnego, bo na egzemplarzu, który posiada nie ma takiego podpisu. 

         Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że na projekcie który będzie 

odczytywać widnieje podpis radcy prawnego, a brak na rozdanych radnym 

projektach wynikać może z tego, że Zarząd Powiatu wprowadzał w ostatnim 

tygodniu przed sesją zmiany w uchwale i istniała konieczność wydrukowania 

kolejnej wersji projektu uchwały. 

        Pozytywną opinię do proponowanej uchwały Komisji Budżetu i Finansów 

przedstawił jej Przewodniczący pan radny Ryszard Imioła, (Komisja Budżetu 

zajmowała się niniejszym projektem wspólnie z Komisją Komunikacji, 

Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego).  

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XX/106/2016  

w sprawie zmian budżetu roku 2016, której projekt stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata  

2016-26. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła pani Marzena Pakuła  

– Skarbnik Powiatu Rawskiego: 
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Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 13 września 2016 roku  

w sprawie zmian budżetu roku 2016 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę 

Finansową, w zakresie 2016 roku do Budżetu Powiatu. Ponadto wprowadza się 

zmiany w wykazie przedsięwzięć. 

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 

Wydatki majątkowe – zmniejszenia: 

- „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez 

budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim–Etap II”, 

- „Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej, wspierającej rozwój 

społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa 

platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług 

publicznych”. 

Zwiększenia: 

- „Poprawa dostępności komunikacyjnej gmin: Biała Rawska, Regnów  

i Sadkowice do dróg wojewódzkich nr 707 i 725 poprzez przebudowę dróg 

powiatowych nr 4118E na odc. Rylsk - Turobowice i nr 4306E na odc. 

Kazimierzów - Lesiew”. 

W ramach powyższej inwestycji realizowane będą następujące zadania: 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) – Lesiew na odc. 

Kazimierzów – Lesiew, dł. 1610 m, 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Puknin - (Mogielnica) na odc. Rylsk 

Duży – Turobowice od km 11+620 do 12+760, dł. 1140 m. Ponadto,  

w nakładach 2016 r. uwzględniono koszty realizacji w 2016 r. przebudowy 

drogi powiatowej nr 4118E Pukinin-(Mogielnica) na odc. od km 4+842 do km 

5+795, od km 9+569 do km 10+300, od km 12+760 do km 13+936. 

Wartość kosztorysowa zadania 9 342 786,00 zł. Nakłady poniesione do 2015 

roku 7 073 137,00 zł. Nakłady planowane na 2016 rok 857 777,00 zł, w tym 

środki własne powiatu 175 789,00 zł. Nakłady planowane na 2017 rok 1 411 

872,00 zł, w tym środki własne powiatu 345 906,00 zł.  

       Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił jej 

Przewodniczący Pan radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XX/107/2016 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego  

na lata 2016-26, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie 

przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. 

Omówienia dokonał Pan Stefan Goryczka - Dyrektor Wydziału Geodezji, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rawie 

Mazowieckiej: 
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Jak poinformował pan Dyrektor, statut będzie przyjmowany przez rady  

15 powiatów z terenu województwa łódzkiego, zainteresowanych utworzeniem 

Związku Powiatów. 

Celami związku są: 

1) cyfryzacja baz danych EGiB, w tym tworzenie numerycznej mapy ewidencji 

gruntów i budynków oraz pozyskiwania danych ewidencji budynków i lokali; 

2)przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej 

mapy zasadniczej i utworzenie cyfrowych baz danych obiektów topograficznych 

(BDOT500); 

3)założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ( GESUT); 

4)informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego ikartograficznego 

w obszarach wskazanych przez powiaty będące członkami Związku. 

Zgodnie z treścią art. 67 ustawy o samorządzie powiatowym utworzenie 

związku powiatów wymaga przyjęcia statutu przez rady zainteresowanych 

powiatów. Statutu winien jednocześnie spełniać wymagania określone w ust. 2 

wyżej wskazanego przepisu. Podjęcie niniejszej uchwały daje możliwość 

przyjęcia treści statutu określającego zasady funkcjonowania związku 

powiatów. Przyjęcie statutu spowoduje określenie struktury i zasad działania 

związku powiatów oraz daje podstawę prawną do jego dalszego 

funkcjonowania. Wprowadzenie statutu skutkować będzie utworzeniem związku 

powiatów po jego rejestracji i ogłoszeniu. Działalność związku powiatów będzie 

pokrywana z budżetów powiatów będących ich członkami; proponowana 

wysokość składki członkowskiej to maksymalnie 10 groszy od mieszkańca 

powiatu (w przypadku Powiatu Rawskiego składka członkowska wyniesie  

ok. 5 tys. zł). Statut stanowi  załącznik do niniejszej uchwały. 

Do wyjaśnień Pana Dyrektora uwag nie było. 

Opinie pozytywne komisji Rady, które odbywały się przed sesją  

i zajmowały się tym projektem uchwały przedstawili: Pan radny Ryszard Imioła, 

który przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów  

z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa oraz Pani radna Maria 

Piątek – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji. 

Następnie Pani Przewodnicząca Rady odczytała treść projektu uchwały. 

Rada Powiatu Rawskiego, przy obecnych 15 na 17 Radnych, podjęła 

jednogłośnie uchwałę nr XX/108/2016 w sprawie przyjęcia statutu Związku 

Powiatów Województwa Łódzkiego, której projekt stanowi załącznik nr 4  

do niniejszego protokołu. 

 

Ad.7 W tym punkcie Rada zajęła się skargą z dnia 03.08.2016 r. na dyrektora  

i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. 

 Głos zabrał Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej  

w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej. Jak poinformował,  

w miesiącu sierpniu bieżącego roku wpłynęła skarga jednego z rodziców  

na opinię 547/2015/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. oraz działania dyrekcji  
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i pracowników poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. 

Ponieważ skarga dotyczyła m.in. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu, 

skarga przekazana została do rozpatrzenia przez Radę Powiatu, stosownie do 

stosownie do art. 229 pkt.4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.  

Jak poinformował pan dyrektor Latek, skargą zajmowały się komisje Rady 

Powiatu: Komisja Rewizyjna (w dniu 31.08.2016 r.), a także Komisja Oświaty, 

Kultury, Sportu i Promocji (w dniu 01.09.2016 r.). W wyniku prac tych komisji 

został przygotowany przez Wydział Polityki Społecznej projekt stosownej 

uchwały wraz z obszernym uzasadnieniem, które wymienia w swojej pierwszej 

części zarzuty jakie stawia skarżący, a w następnej kolejności następuje 

ustosunkowanie się do zarzutów. Podsumowując ustalenia komisji i wyjaśnienia 

Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, uznano skargę za 

bezzasadną. 

Pan dyrektor Latek dodał, że jeżeli są uwagi i pytania do sprawy jak i samej 

uchwały wraz z uzasadnieniem, to on jak i pani dyrektor Poradni postarają się do 

nich odnieść.  

 Ze strony radnych żadnych pytań i uwag nie było.  

Jak zaznaczyła Pani Przewodnicząca Rady Powiatu, temat był omawiany  

na wspomnianych dwóch wyżej komisjach Rady i wszyscy którzy chcieli się 

zapoznać z materiałem (jak zaznaczyła dość obszernym) w sprawie, mogli  

to zrobić.  

 Pani Przewodnicząca poprosiła o opinię przewodniczących komisji Rady, 

rozpatrujących skargę:  

Pani Maria Piątek – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

poinformowała, że komisja na swoim posiedzeniu po rozpatrzeniu skargi  

w stosunku do działalności dyrekcji i pracowników Poradni Psychologiczno  

– Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej uznała skargę za bezzasadną. 

Podobną opinię wyraziła Komisja Rewizyjna, o czym poinformował jej 

przewodniczący pan radny Jacek Otulak. 

 Jak poinformowała Pani Przewodnicząca, składający skargę był 

powiadomiony o posiedzeniach obydwu komisji, a także terminie sesji Rady 

Powiatu. 

 Następnie Pani Przewodnicząca zapoznała Radę z treścią projektu uchwały  

w tej sprawie. 

Rada Powiatu Rawskiego 15 głosami za jednogłośnie podjęła uchwałę  

nr XX/109/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 03.08.2016 r. na dyrektora 

i pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej, 

uznając skargę za bezzasadną. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad.8 W kolejnym punkcie Rada Powiatu rawskiego podjęła uchwałę w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Biała Rawska. 
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Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – skarbnik 

Powiatu Rawskiego: 

W związku z tym, iż Burmistrz Białej Rawskiej przewiduje złożenie wniosku  

o dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019” Powiat Rawski udziela pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej w wysokości 110 000,00 zł na zadanie pn.: 

„Przebudowa drogi gminnej nr 113006E Grzymkowice – Białogórne na odcinku 

995 m”, którego realizacja nastąpi w roku 2017. Po podjęciu uchwały zostanie 

sporządzona stosowna umowa, a środki finansowe zostaną zabezpieczone  

w projekcie budżetu na 2017 rok. 

Do projektu uchwały uwag nie było. 

Pozytywną opinię połączonych Komisji Budżetu, Finansów i Komunikacji, 

Transportu i Bezpieczeństwa przedstawił Pan radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego 15 głosami za jednogłośnie podjęła uchwałę  

nr XX/110/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Biała 

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

 

Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Sadkowice. 

Omówienia projektu uchwały także dokonała Pani Marzena Pakuła – skarbnik 

Powiatu Rawskiego: 

W związku z tym, iż Wójt Gminy Sadkowice przewiduje złożenie wniosku  

o dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019” Powiat Rawski udziela pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej w wysokości 207.000,00 zł na zadanie pn.: 

„Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Kłopoczyn”. Podobnie jak  

w przypadku Białej Rawskiej, zostanie sporządzona stosowna umowa, a środki 

finansowe zostaną zabezpieczone w projekcie budżetu na 2017 rok. 

Pan radny Łukasz Salamon zapytał na jakim odcinku będzie planowana 

przebudowa, bo uchwała w sprawie pomocy dla Białej Rawskiej precyzowała ten 

odcinek, a tu mamy tylko wskazaną miejscowość. 

Pan Starosta Matysiak poinformował, że chodzi o skrzyżowanie w Nowym 

Kłopoczynie drogi gminnej z drogą powiatową; a współdziałanie samorządu jest 

dodatkowo punktowane przy składaniu wniosków o dofinansowanie zewnętrzne. 

Pozytywną opinię połączonych Komisji Budżetu, Finansów i Komunikacji, 

Transportu i Bezpieczeństwa przedstawił Pan radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego 15 głosami za jednogłośnie podjęła uchwałę  

nr XX/111/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice, 

której projekt stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Rawa Mazowiecka. 
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Omówienia tego projektu uchwały także dokonała Pani Marzena Pakuła – 

skarbnik Powiatu Rawskiego: 

W związku z tym, iż Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przewiduje złożenie 

wniosku o dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Powiat Rawski udziela pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 300 000,00 zł na zadanie pn.: 

„Remont drogi gminnej nr 113102 E na odcinku od km 0+013,50 do 0+775,00 

w miejscowości Stary Kurzeszyn oraz remont drogi gminnej nr 113107 E na 

odcinku od km 0+000,00 do 2+560,00 w miejscowościach: Stary Kurzeszyn, 

Helenów, Jakubów”. W tym przypadku też, po podjęciu uchwały zostanie 

podpisana umowa współpracy z Gminą, a środki finansowe zostaną 

zabezpieczone w projekcie budżetu na 2017 rok. 

Pozytywną opinię połączonych Komisji Budżetu, Finansów i Komunikacji, 

Transportu i Bezpieczeństwa przedstawił Pan radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego 15 głosami za jednogłośnie podjęła uchwałę  

nr XX/112/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rawa 

Mazowiecka, której projekt stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.11 Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków. 

Projekt uchwały omówiła Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału 

Infrastruktury 

Powyższa uchwala wprowadza następujące zmiany w istniejącym wykazie 

przystanków : 

a) z pozycji nr 1 wykreśla się przystanek droga 4100E Rawa Mazowiecka Plac 

Wolności 01" usytuowany przy dawnej drodze powiatowej 4100E, która  

na mocy Uchwały nr X/67/2015 rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 września 

2015r. w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej dróg publicznych 

usytuowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka, został pozbawiona 

kategorii drogi powiatowej i obecnie stanowi drogę gminną, której zarządcą jest 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. oraz na wpisaniu w jego miejsce 

przystanku autobusowego " droga 4100E Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki/ 

Liceum 01"; 

Przedmiotowy przystanek, który ma być usytuowany przy drodze powiatowej 

4100E ul. Kościuszki na wysokości Liceum Ogólnokształcącego, Uchwała  

nr XIX/142/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 sierpnia 2016r.  

w sprawie określenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka, został wytypowany jako 

jeden z przystanków mający obsługiwać nowo powstającą linię komunikacji 

zbiorowej mającej na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta Rawa 

Mazowiecka. 
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b) z pozycji nr 40 i 41 wykreśla się przystanki autobusowe " droga 4110E Rawa 

Maz./ Kolejowa D.A." oraz „droga 4110E Rawa Maz./Kolejowa D.K." 

usytuowane przy dawnej drodze powiatowej 4110E ul. Kolejowa która na mocy 

Uchwały nr X/67/2015 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 września 2015r.  

w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej dróg publicznych usytuowanych 

na terenie miasta Rawa Mazowiecka, została pozbawiona kategorii drogi 

powiatowej i obecnie stanowi drogę gminną, której zarządcą jest Burmistrz 

Miasta Rawa Mazowiecka. 

Pozytywną opinię Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 

przedstawił jej przewodniczący Pan radny Marek Szcześniak. 

Rada Powiatu Rawskiego 15 głosami za jednogłośnie podjęła uchwałę  

nr XX/113/2016 zmieniającą 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, której projekt stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

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

Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

Informację przedstawił Pan Starosta Józef Matysiak: 

Rada Powiatu Rawskiego piątej kadencji na swojej XIX sesji w dniu  

5 sierpnia 2016 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała nr XIX/103/2016 w sprawie zmian budżetu roku bieżącego;  

2. Uchwała nr XIX/104/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016-2026; 

3. Uchwała nr XIX/105/2016 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 

Rady Powiatu Rawskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego 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 dnia dzisiejszego wpłynęły żadne zastrzeżenia i uwagi organów 

nadzoru.     

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył pięć  posiedzeń omawiając 

następujące sprawy:  

16 sierpnia 2016 r.: 

1. Uzgodnił lokalizację projektowanej sieci energetycznej SN w działce nr 

ewidencyjnej 405 obręb nr 11 oraz stacji transformatorowej w działce nr 10 

obręb nr 11  w pasie drogi powiatowej Nr 4128 E. 

2. Nie uzgodnił lokalizacji projektowanej sieci kablowej 0,4 kV w działce  

nr ewidencyjny 213 obręb Skarbkowa, stanowiącej pas drogi powiatowej  

nr 4131E, do działki nr 215. 
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3.   Przedłużył powierzenia stanowiska dyrektora obecnemu dyrektorowi 

Zespołowi Placówek Specjalnych. 

4. Rozpatrzył propozycję wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów 

szkół na okres wrzesień 2016 - luty 2017  i wynosi 10 % wynagrodzenia 

zasadniczego.  

5. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu  Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok. 

6.  Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.  

7. Wyraził zgodę na zmianę deklaracji wekslowej AMG Centrum Medyczne  

z 2013 roku poprzez wydłużenie terminu z dnia 31.12.2016 r. do dnia 

31.12.2017 r.   

8. Zatwierdził wynik przetargu na dzierżawę gruntów przy ul. Reymonta  

w Rawie Mazowieckiej - nikt nie wniósł wadium, 

9. Podjął uchwałę w sprawie powołania  Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. 

 

23 sierpnia 2016 r.: 

1.  Uzgodnił lokalizację projektowanej sieci kablowej 0,4 kV   w pasie drogi 

powiatowej nr 4119E (działka nr ew. 86 i 150 – obręb Sowidół) do działek  

nr ew. 79 i 83 w obrębie Sowidół. 

2. Pozytywnie rozpatrzył wniosek Rady Sołeckiej wsi Kaleń w sprawie 

wybudowania progu zwalniającego na drodze powiatowej nr 4122E przez wieś 

Kaleń oraz wyznaczenia przejść dla pieszych. 

3. Pozytywnie rozpatrzył wniosek AMG Centrum Medyczne o wyrażenie 

zgody, jako właściciel nieruchomości, na: rozbiórkę zbędnych budynków  

na terenie szpitala, wycięcie krzaków i prześwietlenie koron drzew rosnących  

na terenie szpitala. 

4. Zatwierdził wyboru oferty na sporządzenie operatu szacunkowego 

ustalającego odszkodowanie za nieruchomości położone w mieście Łodzi. 

5. Zatwierdził wyboru oferty na sporządzenie operatu klasyfikacyjnego 

zalesień wykonanych na trenie powiatu rawskiego. 

6. Wyraził zgodę na umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej w działkach 

stanowiących własność Powiatu Rawskiego położonych przy ul. Zwolińskiego 

– dz. nr 549/3 i 549/4 w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka. 

7.  Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian  

w budżecie na 2016 rok.  

 

30 sierpnia 2016r.: 

1. Rozpatrzył wniosek Gminy Biała Rawska o dofinansowanie przez Powiat  

w 2017 r. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 113006E Grzymkowice  

- Białogórne na odcinku 995 m” w ramach Programu rozwoju gminnej  

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 
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2. Zatwierdził wynik przetargu Remont drogi powiatowej Ne 4123E Cieladz – 

Józefów na odcinku Lewin-Lutobory.  

3.  Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie przyjęcia    

Statutu Związków Powiatów Województwa Łódzkiego. 

4. Zatwierdził wynik postępowania wyłonienia rzeczoznawcy na wykonanie 

operatu szacunkowego działek Nr 33/1 obręb 5 w Rawie Mazowieckiej. 

5. Zatwierdził wynik postepowania w sprawie wyłonienia geodety  na 

wydzielenie działki siedliskowej z działki 265/1 w obrębie Ossa.  

6. Zatwierdził harmonogram dyżurów aptek na miesiąc wrzesień – październik. 

7.  Przyjął informację o: 

-  przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku, 

-  przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego 

na lata 2016 – 2026 za I półrocze 2016 roku, 

- dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu 

Rawskiego z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy  

-  Ordynacja podatkowa, udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych należności  

w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku, 

- przebiegu wykonania planów finansowych SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej 

oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej za I półrocze 

2016 roku. 

8. Przyjął propozycję porządku sesji Rady Powiatu w dniu 13.09.2016r.  

 

6 września 2016r.: 

1. Zatwierdził projekt zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały  nr 

XXXVI/238/2014 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 24 czerwca 2014 r.  

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu 

rawskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

2. Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  Dyrektorowi Zespołu 

Szkół  Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika  

w Rawie Mazowieckiej do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+. 

3. Podjął uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi PCPR pełnomocnictwa  

do podpisania umowy, realizacji monitorowania i rozliczania Programu 

„Wyrównywanie różnic miedzy regionami III”. 



 13 

4. Omówił zasady współpraca z powiatem Bohoduchiw na Ukrainie - program 

wizyty.        

5. Zapoznał się z wnioskiem RTBS w Rawie Mazowieckiej w sprawi remontu 

dachu  i budynku mieszkalnego i komórki w Głuchowie ( stacja kolejowa) 

6. Zatwierdził postępowanie w sprawie wyłonienia geodety  na wznowienie 

znaków granicznych na działce 239/11 w Rylsku. 

8 września 2016r.: 

1. Zapoznał się z bieżącym funkcjonowaniem Szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej. 

2. Zarząd przyjął darowiznę (dotację) z Gminy Biała Rawska w wysokości 

95 000 zł na remont ul. Wiejskiej w Białej Rawskiej. 

Na koniec swojej informacji, Pan Starosta Józef Matysiak zaprosił 

wszystkich obecnych do wzięcia udziału w imprezie integracyjnej „Wszystkie 

dzieci nasze są” organizowanej w dniu 18 września br. na terenie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Rawie mazowieckiej przy ulicy Kościuszki 20. 

Do informacji Starosty pytanie zadał pan radny Jarosław Uchman, pytając 

do których budynków na terenie szpitala Św. Ducha Zarząd Powiatu wyraził 

zgodę na rozbiórkę. 

Odpowiedzi udzielił Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej, informując iż są to budynki od strony ulicy Targowej – magazynki  

i budynek hydroforni, drewniany barak przy budynku pogotowia a także 

budynek starej kotłowni. 

 

Ad.13 Interpelacje i zapytania Radnych – nie zgłoszono żadnych. 

 

Ad.14 Sprawy różne i wolne wnioski: 

Pan radny Jarosław Kobierski, nawiązując do odznaczenia Pana Starosty na 

początku dzisiejszej sesji, poinformował iż w miesiącu grudniu bieżącego roku 

odbędzie się Kongres Polskiej Spółdzielczości. Spółdzielczość w Polsce to  

13 branż, różnie się rozwijających: 70 procent polskiego mleka produkowanych 

jest przez spółdzielnie, 7 procent rynku bankowego to banki spółdzielcze, z kolei 

Rawsko – Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa to 70 procent mieszkańców.     

W związku z tym, że temat spółdzielczości jest tak szeroki, pan radny Kobierski 

proponuje żeby na jednej z kolejnych sesji poświecić czas spółdzielczości na 

terenie powiatu rawskiego. 

 Pan radny Łukasz Salamon zadał dwa pytania: 

- pierwsze dotyczące budynku w miejscowości Kurzeszyn wybudowanego przez 

firmę, która miała składować rośliny w chłodni – czy było wydane pozwolenie na 

rozbiórkę tego budynku?  
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- drugie – dotycząca drogi powiatowej na odcinku Kurzeszyn – Huta Wałowska  

– tą sprawę pan radny Salamon zgłasza już po raz kolejny - kiedy zostaną 

usunięte zakrzaczenia (utrudniające ruch) z poboczy i udrożnione przepusty? 

Co do drogi powiatowej na odcinku Huta Wałowska – Kurzeszyn Pan 

Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że to zgłoszenie przyjęte jest do realizacji. 

W sprawie budynku w miejscowości Kurzeszyn głos zabrał pan radny 

Ryszard Imioła stwierdzając, ze według jego wiedzy firma rozpoczęła budowę ale 

jej nie ukończyła, budynek nie został oddany do użytku, więc nie mogło być 

wydane pozwolenie na rozbiórkę. 

Pan radny Jarosław Uchman zapytał o jaka jest sytuacja odnośnie świadczenia 

nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. 

Odpowiedział pan dyrektor AMG Centrum Medyczne Rawa Mazowiecka  

- Pan Maciej Juszczyk, informując, iż nocna i świąteczna pomoc lekarska jest 

świadczona w szpitalu Św. Ducha na zasadzie tymczasowości na mocy 

porozumienia z NFZ Łódź; na chwilę obecną porozumienie obowiązuje do końca 

września br. 

Pan radny Jarosław Uchman zapytał czy SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 

przystępował do konkursu na nocną i świąteczną pomoc lekarska. 

Pani Anna Solecka – dyrektor SPZOZ odpowiedziała, iż na chwilę obecną 

konkurs taki nie jest ogłoszony; jak będzie ogłoszony – będzie rozważona taka 

możliwość pod kątem rachunku ekonomicznego, chociaż najwłaściwszym 

rozwiązaniem była by nocna i świąteczną pomoc przy szpitalu Św. Ducha. 

Pan radny Adrian Galach zapytał czy termomodernizacja Szpitala Św Ducha 

przebiega zgodnie z planem i czy nie jest zagrożony termin wykonania prac. 

Odpowiedział Pan Starosta Józef Matysiak, informując, iż termin zakończenia 

prac ustalony jest na koniec listopada br., ale występują określone trudności 

szczególnie jeżeli chodzi o wymianę instalacji centralnego ogrzewania  

w poszczególnych budynkach gdyż nie można ich tak całkowicie odłączyć. Jak 

dodał pan Starosta, odbywają się kolejne spotkania z nowym dzierżawcą i prace 

cały czas są monitorowane; pewnym utrudnieniem są też niedostatki zapisów 

ustawy – prawo zamówień publicznych, gdzie głównym kryterium jest cena.  

Jak podsumował Pan Starosta są obawy co do ukończenia prac w terminie. 

 Pan radny Adrian Galach zapytał czy prawdą jest, że Narodowy Fundusz 

Zdrowia nie wyraził zgody na utworzenie zakładu opiekuńczo – leczniczego  

w rawskim szpitalu oraz na zmniejszenie liczby łóżek. 

Pan dyrektor Juszczyk stwierdził, że nie posiada takiej wiedzy żeby 

ktokolwiek z AMG występował o wyrażenie zgody na utworzenie zakładu 

opiekuńczo – leczniczego; jest taki pomysł ale nie nabrał on żadnej formy 

oficjalnego wystąpienia. Co do liczby łóżek, to jak przyznał Pan dyrektor 

Juszczyk, takie rozmowy są prowadzone ale nie z NFZ, bo właściwym w sprawie 

rejestracji liczby łóżek jest Wojewoda Łódzki; z NFZ kontraktowane są usługi 

medyczne, a nie liczba łóżek. 
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Odnosząc się do kwestii podniesionej przez radnego Uchmana w sprawie 

nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, pan Starosta Józef Matysiak 

przypomniał, że Narodowy Fundusz Zdrowia wypowiedział umowę 

dotychczasowemu świadczeniodawcy i na zasadzie porozumienia usługa  

ta świadczona jest przez Szpital Św. Ducha. Jak zaznaczył pan Starosta, 

najlepszym było by rozwiązanie systemowe, które umieszczałoby nocną  

i świąteczna pomoc lekarską przy istniejących szpitalach powiatowych, 

oczywiście za odpowiedni ekwiwalent finansowy, tak żeby nie była to usługa, 

która będzie generować kolejne straty; a rozwiązanie gdzie na nocną i świąteczną 

pomoc lekarską ogłoszony będzie konkurs przez NFZ nie jest dobre. 

 

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

- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 16:30 dokonała 

zamknięcia obrad XX sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

 

W załączeniu: 

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

 

  


