
P R O T O K Ó Ł  NR  XXI/2016 

z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 18 listopada 2016 roku  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

o godz. 1000 otworzyła sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości 

oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1  

do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 16 Radnych,  

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji.  

 

Ad. 2 Do porządku obrad XXI sesji Rady Powiatu Rawskiego, jaki radni 

otrzymali, pani Przewodnicząca Rady zaproponowała, żeby punkt dotyczący 

sprawozdania z działalności Polskiej Fundacji Kolei Wąskotorowych wykreślić 

(przedstawiciel Fundacji nie mógł dotrzeć na dzisiejszą sesję ze względów 

zdrowotnych) a w miejsce tego punktu wprowadzić sprawozdanie  komisji 

rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2016 roku. Kolejną zmianę jaką 

zaproponowała przewodnicząca było przesunięcie punktu dotyczącego 

sprawozdania z realizacji Strategii Powiatu za rok 2015 jako punkt tuż po 

uchwałach czyli nr 9. Pan radny Adrian Galach, odnosząc się do punktu 

dotyczącego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, zgłosił wniosek, 

żeby punkt został przeniesiony na następną sesję, tak by radni mogli się 

najpierw z tym sprawozdaniem zapoznać. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że 

kontrole były omawiane na Komisji Rewizyjnej, są obecni członkowie tej 

komisji i jak będą jakieś wątpliwości będą one wyjaśniane na podczas 

omawiania tego punktu na tej sesji. Pan radny Bogdan Pietrzak zaproponował, 

żeby te proponowane zmiany głosować oddzielnie. Pani Przewodnicząca 

zapytała obecnej na sesji mecenas czy ten wniosek Zarządu Powiatu 

zawierający proponowane zmiany może być głosowany łącznie jako jeden 

wniosek dotyczący porządku. Pani mecenas Jolanta Miśkiewicz odpowiedział, 

że jeżeli jest wniosek Zarządu dotyczący porządku obrad powinien być 

głosowany łącznie. W związku z czym Pani Przewodnicząca przegłosowała 

porządek obrad ze zmianami zaproponowanymi przez siebie. Przy trzech 

głosach przeciw i jednym wstrzymującym się porządek ze zmianami został 

przegłosowany przez Radę. 

W związku z powyższym przystąpiono do realizacji następującego porządku 

obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
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2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XX 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 Rocznego programu Współpracy 

Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 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 2017. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska  

dla Powiatu Rawskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024. 

(Omówienia programu dokona Pan Sebastian Kulikowski). 

8. Podjęcie uchwały 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. 

9. Sprawozdanie z realizacji strategii Powiatu Rawskiego za rok 2015. 

10.  Realizacja zadań w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych  

-  ocena oferty oświatowej i poziomu kształcenia. 

11.  Poziom zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu 

Rawskiego. 

12.  Sprawozdanie z działalności oraz finansowe AMG Centrum Medyczne  

Sp. z o.o Oddział w Rawie Mazowieckiej za rok 2015. 

13.  Sprawozdanie komisji rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych  

w 2016 roku. 

14.  Informacja o działaniach Powiatu Rawskiego w ramach związków  

i stowarzyszeń samorządowych. 

15.  Informacja Starosty i Przewodniczącej Rady z analizy oświadczeń 

majątkowych. 

16.  Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy 

Zarządu  

w okresie międzysesyjnym. 

17.  Interpelacje i zapytania Radnych. 

18.  Sprawy różne i wolne wnioski. 

19.  Zamknięcie obrad.                                        

 

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

Rady Powiatu Rawskiego. Rada Powiatu, przy dwóch głosach wstrzymujących 

się, przyjęła protokół z XX 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: 
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Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 

Na podstawie umowy nr 00002-6502-UM0500002/2016 z 24 

października 2016 r. z Samorządem Województwa Łódzkiego wprowadza się do 

planu dochodów bieżących i majątkowych łączną kwotę 336 922 zł w dziale 010 

– rolnictwo i łowiectwo na realizację operacji typu „Scalanie gruntów”  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W dziale 600 – transport i łączność wprowadza się dochody 150 000 zł 

pochodzące z kaucji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy  

na uzupełnienie braków w wydatkach. Z oszczędności powstałych przy 

wykonaniu zadania pn. „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych  

i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych  

w powiecie rawskim – Etap II” w kwocie 150 000 zł wyodrębnia się nowe 

zadanie „Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 4111E Wałowice-

Konopnica w m. Konopnica”. Środki na realizację pochodzić będą z dotacji z 

Gminy Rawa Mazowiecka. 

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w związku z wykonaniem 

dochodów ponad plan dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 56 491 zł. 

Natomiast w związku z rezygnacją z realizacji zadania zaplanowane na wydatki 

majątkowe środki przeznacza się na wydatki bieżące. 

W dziale 710 – działalność usługowa dokonuje się zwiększenia dochodów 

własnych o kwotę 30 000 zł oraz przychodów z tytułu wolnych środków z lat 

ubiegłych o kwotę 240 927 zł na uzupełnienie wydatków bieżących  

i majątkowych. 

Zgodnie z umową 285/ZI/D/2016 (nasz numer 194/2016) z dnia  

6 września 2016 roku zwiększa się plan dochodów w dziale 754 - 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o dotację  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w wysokości 60 000 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu 

ratownictwa wodnego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Zmianie ulega także 

struktura finansowania inwestycji – korekta zapisu. 

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.352.2016.15.p z dnia 

05.08.2016 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 506 183 

zł. Środki zwiększą rezerwę celową oświatową. Ze zwiększonych dochodów, 

oszczędności w wydatkach przeznaczonych na dotacje i ze środków z rezerwy 

oświatowej pokrywa się braki na wydatki bieżące w szkołach i placówkach 

oświatowych (1 025 000 zł na wynagrodzenia i pochodne, 120 000 zł na zadania 

statutowe). 

Na podstawie umów dotyczących realizacji projektów w szkołach  

w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody na wydatki 

związane z ich realizacją” 

- w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 

Mazowieckiej:  
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„Getting ready for the European Job Market (Szykując się  

do europejskiego rynku pracy)” umowa nr 2016-1-DE03-KA219-022848_3, 

„Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” umowa nr RPLD.11.03.01-10-

0033/16-00,  

„Staże i praktyki w zawodach przyszłości” umowa nr RPLD.11.03.01-10-

0026/16-00,  

„Buduj karierę podczas stażu” umowa RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, 

„Krok do kariery w branży samochodowej” umowa nr RPLD.11.03.01-10-

0036/16-00. 

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej: 

„Zawodowcy na europejskim rynku pracy” umowa nr POWERVET-2016-1-

PL01-KA102-024281 

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej: 

„Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej 

szkoły” umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655 

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się zmiany klasyfikacji 

budżetowej dochodów. 

Zgodnie z pismem DF.VII.4021.5.6.2016.KS.AK z dnia 27 października  

2016 roku z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększono 

dochody w rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędu Pracy o kwotę 57 700 zł. 

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie w 2016 roku kosztów nagród 

specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej. W powyższym dziale 

zwiększa się również dochody o kwotę 2 380 zł z przeznaczeniem na zakup 

materiałów i wyposażenia. 

W rozdziale 85324 PFRON zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 7 842 

zł. Są to środki finansowe przekazane przez PFRON na pokrycie kosztów 

obsługi. 

Na podstawie umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Rawskiemu: 

- z Gminą Regnów nr 14/2016 (nasz nr 36/2016) z 15.02.2016 r.; 

- z Gminą Rawa Mazowiecka nr Zd.3153.1/2016.36 (nasz nr 93/2016)  

z 14.03.2016r.; 

- z Gminą Cielądz nr Or.SO.2150.32.2016 (nasz nr 92/2016) z 18.05.2016 r.; 

- z Gminą Sadkowice nr 247/2016 (nasz nr 104/2016) z 14.06.2016 r.; 

- z Gminą Biała Rawska nr 11/OKP/2016 (nasz nr 128/2016) z 25.07.2016 r.; 

- z Gminą Miasto Rawa Mazowiecka nr OKZiS.8030.1.2016 (nasz nr 181/2016)  

z 21.09.2016 r.. 

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 -Edukacyjna 

opieka wychowawcza na pokrycie kosztów usług lekarza psychiatry dziecięcego 

zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie 

Mazowieckiej. 
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W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku  

z przesunięciem realizacji zadania na 2017 rok zmniejsza 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 

zmniejsza się wydatki zaplanowane ze środków własnych w wysokości 35 

000,00 zł i powyższą kwotę przeznacza się na uzupełnienie braków na wydatki 

bieżące w szkołach i placówkach oświatowych. 

Przychody, Rozchody 2016 roku: 

Zwiększa się planowane przychody roku 2016 o kwotę 240 927 zł  

z wolnych środków z lat ubiegłych. 

Wolne środki: 

- z 2015 roku - 3 988 584 zł, w tym: z 2015 roku „Poszerzanie interkulturowych 

kompetencji zarządzania projektem w europejskiej szkole” – 4 167 zł 

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku  

- zmniejszenia: 

- 150 000 zł „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich 

poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim 

– Etap II” 

- 134 300 zł dotacja dla Gminy Miasta Biała Rawska – zadania własne, 

- 137 800 zł dotacja dla Gminy Rawa Mazowiecka – zadania własne, 

- 10 000 zł „Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania 

wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład 

Rogowskiej Kolejki Dojazdowej”, 

- 150 zł „Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Domu Dziecka”, 

- 50 zł „Zakup ksera”, 

- 10 zł „Zakup laptopa”, 

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

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

Zwiększenia w ramach zadań inwestycyjnych: 

150 000 zł „Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 4111E Wałowice-

Konopnica w m. Konopnica”, 

228 927 zł „Zakup sprzętu komputerowego (serwer, zestawy komputerowe, 

drukarki, urządzenie skanujące, system do archiwizacji, urządzenie 

archiwizujące, oprogramowanie)” 

60 000 zł „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem 

na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej”, 

Dotacje udzielone w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym  

i nienależącym do sektora finansów publicznych zmniejszenia: 

- 45 000 zł dotacja dla Miasta Rawa Mazowiecka – zadania własne, 

- 134 300 zł dotacja dla Gminy Miasta Biała Rawska – zadania własne, 

- 137 800 zł dotacja dla Gminy Rawa Mazowiecka – zadania własne, 
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- 10 000 zł dotacja dla Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego dla 

Dorosłych, Leszek Górecki –zadania własne, 

- 140 000 zł dotacja dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – zadania własne, 

- 9 000 zł dotacja dla Powiatu Iławskiego – zadania własne. 

Zwiększenia: 

94 000 zł dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła, Włodzimierz 

Kaźmierczak – zadania własne, 

10 000 zł dotacja dla Prywatnego Zespołu Szkół Zawodowych dla Dorosłych, 

Jolanta Kaźmierczak – zadania własne, 

9 000 zł dotacja dla Powiatu Krośnieńskiego – zadania własne. 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zwiększenia:  

368 532 zł, „Buduj karierę podczas stażu” w tym: wydatki bieżące 353 692 zł, 

wydatki majątkowe 14 840 zł; 

33 781 zł, „Getting ready for the European Job Market (Szykując się  

do europejskiego rynku pracy)” całość stanowią wydatki bieżące; 

15 000 zł, „Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami 

europejskiej szkoły” całość stanowią wydatki bieżące; 

6 000 zł „Zawodowcy na europejskim rynku pracy”, całość stanowią wydatki 

bieżące; 

458 629 zł, „Krok do kariery w branży samochodowej”, w tym: wydatki bieżące  

259 117 zł, wydatki majątkowe 199 512 zł; 

493 239 zł „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk”, w tym: wydatki bieżące 

435 020 zł, wydatki majątkowe 58 219 zł; 

748 221 zł „Staże i praktyki w zawodach przyszłości”, w tym: wydatki bieżące 

544 598 zł, wydatki majątkowe 203 623 zł; 

336 922 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”, w tym: wydatki bieżące 32 954 

zł, wydatki majątkowe 303 968 zł; 

2 976 zł „Poszerzanie interkulturowych kompetencji zarządzania projektem  

w europejskiej szkole” - całość stanowią wydatki bieżące. 

Pan radny Łukasz Salamon zapytał o następujące kwestie: 

- z jakich środków będzie pokryty wydatek na zdanie „Scalanie gruntów”, czy 

będą to środki własne czy środki z zewnątrz; 

- na jakim odcinku będzie wykonywany chodnik przy drodze powiatowej  

w miejscowości Konopnica; 

- jaka grupa pracowników dostanie nagrody specjalne w Powiatowym 

Urzędzie Pracy; 

- jak będzie kwota na pokrycie kosztów usług lekarza psychiatry 

dziecięcego zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie 

Mazowieckiej. 

Odpowiedziała Pani Skarbnik Marzena Pakuła:  

- co do scalenia obszaru Ścieki – całkowita wartość projektu 5mln 109 tys. zł 
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(realizacja w latach 2016-19) i wszystkie środki na ten projekt są środkami 

zewnętrznymi, nie ma wkładu własnego; 

- co do zwiększenia dotacji dla Poradni, to podyktowane jest wskaźnikiem liczy 

mieszkańców w gminach; 

- co do odcinka chodnika jak poinformował Pan Starosta Józef Matysiak będzie 

do od rzeki w kierunku szkoły; 

 Sprawię nagród w Powiatowym Urzędzie Pracy wyjaśniła Pani Dorota 

Zdziechowska - zastępca dyrektora, informując że zgodnie z ustawą o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, muszą być przez urząd uzyskane 

wskaźniki (m.in. wskaźnik efektywności zatrudnieniowej powyżej 75%, 

wskaźnik efektywności kosztowej, jak i wskaźnik liczby osób bezrobotnych 

przypadających na jednego pracownika), aby o te nagrody występować. 

Ponieważ te wskaźniki zostały uzyskane, Powiatowy Urząd Pracy uzyskała 

nagrodę, która dzielona jest na wszystkich pracowników, którzy się przyczynili 

do uzyskania tych wskaźników. 

Pan radny Łukasz Salamon zapytał jeszcze o parowóz Px48-1911 – dlaczego 

nie udało się wykonać remontu i następuje zmniejszenie w budżecie o 50 tys. zł 

roku bieżącego. 

Pan wicestarosta Marian Krzyczkowski poinformował, że nie udało się 

znaleźć wykonawcy tak by w terminie rozliczyć projekt i przyznaną dotację na 

remont a Zarząd wnosi, żeby uwzględnić ten remont w budżecie roku 

przyszłego. 

Pan radny Łukasz Salamon zapytał jaki wpływ pozytywny będzie miało dla 

Powiatu projektowane scalenie w obszarze Ścieki. 

Pan wicestarosta Marian Krzyczkowski poinformował, że przy okazji tego 

scalenia będą zmodernizowane drogi w jego obrębie a przede wszystkim 

uporządkowany zostanie stan prawny nieruchomości i kwestia faktycznego 

władania nieruchomościami przez ich właścicieli. 

Pan rany Łukasz Salamon zapytał czy zostali powiadomieni mieszkańcy 

sąsiednich gmin o scaleniu. 

Pan wicestarosta Marian Krzyczkowski poinformował, że właściciele 

nieruchomości które będą objęte scaleniem są poinformowani, dotyczy to 

wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu scalenia. 

Pozytywną opinię do proponowanej uchwały Komisji Budżetu i Finansów 

przedstawił jej Przewodniczący pan radny Ryszard Imioła.  

Pan radny Łukasz Salamon zapytał czy projekt uchwały nie powinien być 

opatrzony podpisem radcy prawnego. 

Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że radca prawny analizował uchwałę, 

natomiast na dzień wysyłania materiałów na sesję nie było możliwości 

uzyskania podpisów radcy, a zbliżał się długi weekend związany ze świętem  

11 listopada, dlatego też materiały wysłane zostały bez podpisu radcy prawnego, 

a projekt który jest odczytywany posiada stosowny podpis radcy prawnego. 
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Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXI/114/2016  

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. 

Projekt uchwały omówiła pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu 

Rawskiego: 

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 18 listopada 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. 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi  

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. 

Zwiększenia: 

1. „Buduj karierę podczas stażu” RPLD.11.03.01-10-0050/16-00 

realizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej  

i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Zadanie będzie realizowane  

w latach 2016-2018. Całkowita wartość projektu 921 325 zł. Rok 2016 - 

368 532 zł, w tym: wydatki bieżące 353 692 zł, wydatki majątkowe 14 

840 zł. Rok 2017 - 331 131 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 13 

500 zł wkład własny. Rok 2018 - 221 662 zł całość stanowią wydatki 

bieżące, w tym 13 500 zł wkład własny. 

2. „Getting ready for the European Job Market (Szykując się do 

europejskiego rynku pracy)” 2016-1-DE03-KA219-022848_3 

realizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej  

i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. 

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018. Całkowita wartość projektu 93 

741 zł. Rok 2016 - 33 781 zł, całość stanowią wydatki bieżące; rok 2017 - 39 

250 zł, całość stanowią wydatki bieżące; rok 2018 - 20 710 zł, całość stanowią 

wydatki bieżące. 

3. „Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami 

europejskiej szkoły” POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655 

realizowany przez ZSP w Rawie Mazowieckiej .Zadanie będzie 

realizowane w latach 2016-2018. Całkowita wartość projektu 116 645 zł. 

Rok 2016 - 15 000 zł, całość stanowią wydatki bieżące. Rok 2017 - 101 

645 zł, całość stanowią wydatki bieżące. Rok 2018 - nie przewiduje się 

wydatków finansowych. 

4. „Zawodowcy na europejskim rynku pracy” POWERVET-2016-1-PL01-

KA102-024281 realizowany przez ZSP w Białej Rawskiej. Zadanie 

będzie realizowane w latach 2016-2017. Całkowita wartość projektu 365 
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266 zł. Rok 2016 - 6 000 zł, całość stanowią wydatki bieżące. Rok 2017 - 

359 266 zł, całość stanowią wydatki bieżące, 

5. „Krok do kariery w branży samochodowej” RPLD.11.03.01-10-0036/16-

00 realizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej  

i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Zadanie będzie realizowane  

w latach 2016-2018.Całkowita wartość projektu 1 392 033 zł. Rok 2016 - 

458 629 zł, w tym: wydatki bieżące 259 117 zł, wydatki majątkowe 199 

512 zł. Rok 2017 - 565 826 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym  

20 000 zł wkład własny. Rok 2018 - 367 578 zł całość stanowią wydatki 

bieżące, w tym 20 000 zł wkład własny. 

6. „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” RPLD.11.03.01-10-0033/16-

00 realizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej  

i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Zadanie będzie realizowane  

w latach 2016-2018. Całkowita wartość projektu 1 396 582 zł. Rok 2016 - 

493 239 zł, w tym: wydatki bieżące 435 020 zł, wydatki majątkowe  

58 219 zł. Rok 2017 - 530 371 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 

22 000 zł wkład własny. Rok 2018 - 372 972 zł całość stanowią wydatki 

bieżące, w tym 20 000 zł wkład własny. 

7. „Staże i praktyki w zawodach przyszłości” RPLD.11.03.01-10-0026/16-

00 realizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej  

i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Zadanie będzie realizowane  

w latach 2016-2018. Całkowita wartość projektu 1 658 347 zł. Rok 2016 - 

748 221 zł, w tym: wydatki bieżące 544 598 zł, wydatki majątkowe 203 

623 zł. Rok 2017 - 589 825 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym  

24 300 zł wkład własny. Rok 2018 - 320 301 zł całość stanowią wydatki 

bieżące, w tym 24 300 zł wkład własny. 

8. „Scalanie gruntów obiektu Ścieki” Umowa nr 00002-6502-

UM0500002/16 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie 

Mazowieckiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2019. 

Całkowita wartość projektu 5 109 004 zł. Rok 2016 - 336 922 zł, w tym: 

wydatki bieżące 32 954 zł, wydatki majątkowe 303 968 zł. Rok 2017 - 

790 680 zł, w tym: wydatki bieżące 0 zł, wydatki majątkowe 790 680 zł. 

Rok 2018 - 466 180 zł, w tym: wydatki bieżące 273 630 zł, wydatki 

majątkowe 192 550 zł. Rok 2019 - 3 515 222 zł, w tym: wydatki bieżące 

84 965 zł, wydatki majątkowe 3 430 257 zł.  

9. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - zmiany: 

„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”. Wartość kosztorysowa zadania 8 412 884,00 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 481970,00 zł, w tym środki własne powiatu 47455,00 zł.  
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„Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice -Wilkowice wraz  

z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) – 

(Raducz) w m. Wilkowice”. Wartość kosztorysowa zadania 882 018,00 zł. 

Nakłady poniesione do 2015 roku 727 526,00 zł. Nakłady planowane na 2016 

rok 8 856,00 zł, w tym środki własne powiatu 8 856,00 zł. Nakłady planowane 

na 2017 rok 145 636,00 zł, w tym środki własne powiatu 510,00 zł. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku 

Sierzchowy – Sanogoszcz”. Wartość kosztorysowa zadania 4 254 978,00 zł. 

Nakłady poniesione do 2015 roku 2 752 045,00 zł. Nakłady planowane na 2016 

rok 12 300,00 zł, w tym środki własne powiatu 12 300,00 zł. Nakłady 

planowane na 2017 rok 1 490 633,00 zł, w tym środki własne powiatu 

547.764,00 zł. 

Do projektowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

uwag radnych nie było. 

       Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił jej 

Przewodniczący Pan radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXI/115/2016 

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 Rocznego programu Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz 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 

2017. Omówienia dokonał Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu: 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie określiła ogólne zasady współpracy samorządu lokalnego  

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

3 wymienionej ustawy oraz wprowadziła katalog zadań publicznych, które 

można wspólnie realizować. Zgodnie z art. 5a ust. 1 wyżej cytowanej ustawy 

Rada Powiatu uchwala Roczny Program Współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3. W roku 2016 

planowana jest współpraca o charakterze niefinansowym i finansowym. 

Planowane jest powierzenie realizacji trzech zadań o charakterze finansowym: 

1) Kwotę 5.000 zł proponuje się przeznaczyć na organizację obchodów 

Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w połączeniu z festynem 

organizacji pozarządowych "Radosne Święto". 

2) Kwotę 60.725,88 zł na realizacje nieodpłatnej pomocy prawnej dla 

mieszkańców powiatu rawskiego w punkcie w Białej Rawskiej. 

3) Realizację rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

Zadania 2 i 3 będą realizowane po otrzymaniu środków finansowych 

odpowiednio na zadanie 2 z dotacji Wojewody Łódzkiego a zadanie 3  

z PFRON. W roku 2016 powyższe zadania były realizowane przez powiat. 
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Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/103/2012 z 24 lutego 2012 r. 

przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Projekt Programu współpracy na 

2017 rok zamieszczony został na stronie internetowej i przesłany do członków 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej.  

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna propozycja. Na spotkaniu  

12 października br. członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Rawie Mazowieckiej zapoznali się z przedłożonym Radzie 

Powiatu Rocznym Programem Współpracy na 2017 rok 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. Projekt Programu został zaopiniowany pozytywnie. 

Do uzasadnienia uwag nie było. 

 Opinię pozytywną Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

przedstawiła jej przewodnicząca pani Maria Piątek. 

 Następnie Pani Przewodnicząca Rady odczytała treść projektu uchwały. 

Rada Powiatu Rawskiego, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXI/116/2016 

w sprawie przyjęcia Rocznego programu Współpracy Powiatu Rawskiego  

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

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2017, której projekt stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad.7 W tym punkcie Rada zajęła się projektem uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2017-2020  

z perspektywą do roku 2024. Omówienia głównych założeń Programu dokonał 

Pan Sebastian Kulikowski, który opracował Program na zlecenie Starostwa 

Powiatowego w Rawie Mazowieckiej: 

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2017-2020  

z perspektywą do roku2024 stanowi realizację polityki ochrony środowiska. Jest 

dokumentem programowym, którego realizacja ma na celu poprawę stanu 

środowiska naturalnego oraz zapewnienie skutecznych mechanizmów 

chroniących środowisko przed degradacją. Stanowi on jednocześnie aktualizację 

Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2013-2016  

z perspektywą na lata 2017-2020. Obowiązek sporządzenia powiatowego 

programu ochrony środowiska wynika z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r. poz. 672,  

z późn. zm.). Zgodnie z wymaganiami wskazanej wyżej ustawy Prawo ochrony 

środowiska i ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst jedn., Dz. U. z 2016r. poz. 353, z późn. zm.) projekt 

dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony 

Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 został pozytywnie 

zaopiniowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego, Regionalnego Dyrektora 
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Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Łodzi. 

Pan radny  Łukasz Salamon zapytał dlaczego Program nie uwzględnia 

przekraczania granic hałasu przy strzelaniu z działek przeciwgradowych,   

a także dlaczego nie jest nic nadmienione nic o ochronie rezerwatów (która jest 

w gestii zadań starosty) i rewitalizacji rzeki Rawki. 

Odpowiedział Pan Sebastian Kulikowski, który poinformował, że autorzy 

zwrócili się Wojewódzkiego Inspektora Ochrony środowiska, i jeżeli chodzi  

o przekroczenie poziomu hałasu to strzelanie z tych działek przeciwgradowych 

musi odbywać się przez co najmniej osiem godzin w porze dziennej, wtedy 

WIOŚ może podjąć interwencję (jeżeli poziom hałasu przekroczy 65 decybeli); 

ponadto przepisy nie określają dopuszczalnej normy hałasu na terenach 

rolniczych. 

Pan radny Łukasz Salamona doprecyzował, ze chodzi jemu o działka do 

rozpraszania chmur gradowych i jest to działanie dłuższe. 

Pan Sebastian Kulikowski odpowiedział, że jeżeli te działka używane są  

w sąsiedztwie budynków mieszkalnych i przekraczane są normy, to wtedy 

należy wezwać WIOŚ, który dokona stosownych pomiarów i nakłada karę  

w drodze decyzji administracyjnej. 

Pan radny Łukasz Salamon zapytał czy uchwały o utrzymaniu porządku  

i czystości w gminach nie mogą być podstawą do zakazania używania działek 

przeciwgradowych. 

Pan Sebastian Kulikowski odpowiedział, ze uchwały te nie dotyczą hałasu. 

Jak dodał każde województwo ogłasza programy ochrony środowiska przed 

hałasem i jest to tez po części w gestii marszałków województw. 

Pan radny Bogdan Pietrzak odnosząc się do Programu stwierdził, że odnosi 

się do niego bardzo sceptycznie m.in. dlatego, że nie odnosi on się do spraw 

istotnych dla ludzi, chociażby tego omawianego wcześniej strzelania z armatek 

przeciwgradowych. 

 Pan radny Pietrzak odniósł się do problemu zdejmowania pokryć 

eternitowych z dachów, które zawierają azbest. Pan radny stwierdził, że 

rozwiązania powinny iść w tym kierunku, żeby dofinasowanie było nie tylko na 

utylizację dotychczasowego pokrycia ale i na wykonanie nowego pokrycia 

dachowego. 

Po wyczerpaniu głosów w dyskusji, Pani Przewodnicząca poprosiła o opinię 

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami 

Przedstawił ją jej przewodniczący -pan Henryk Majewski; opinia komisji 

była pozytywna. 

Rada Powiatu Rawskiego, przy trzech głosach wstrzymujących i jednym 

głosie przeciw podjęła uchwałę nr XXI/117/2016 w sprawie przyjęcia Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2017-2020 z perspektywą 

do roku 2024, której projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 



 13 

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

Omówienia projektu uchwały dokonał Leszek Przybył – zastępca dyrektora 

Wydziału Infrastruktury: 

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów 

usuniętych z dróg na podstawie art.130a ust.1 lub 2, należy do zadań własnych 

powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek 

organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie, zgodnie z przepisami ustawy  

o zamówieniach publicznych. Zgodnie z art.130a ust.6 , 6b i 6c ustawy z dnia  

20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym Rada Powiatu, ustala 

corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usuwanie oraz 

przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi na 

podstawie art.130a ust.1 lub 2. Maksymalne stawki obowiązujące w danym roku 

kalendarzowym ulegają corocznie zmianie. Na każdy rok kalendarzowy 

Minister Finansów ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej ,, Monitor Polski” maksymalne stawki opłat. Minister 

Finansów obwieszczeniem z dnia 28 lipca 2016 roku ogłosił obowiązujące  

w 2017 roku maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

parkowania na parkingu strzeżonym ( MP. z 2016r. poz.778 ). Przygotowany 

projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego z propozycją obowiązujących stawek 

na 2017 rok, pozostawia stawki na poziomie obowiązującym w roku 2016, gdyż 

stawki określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku 

uległy bardzo niewielkim zmianom w stosunku do 2016 roku. W 

przypadku najczęściej usuwanych pojazdów praktycznie pozostały na tym 

samym poziomie. 

Pozytywną opinię Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 

przedstawił jej wiceprzewodniczący Pan radny Marek Sekuter. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/118/2016 

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, której 

projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.9 Sprawozdanie z realizacji strategii Powiatu Rawskiego za rok 2015. 

Omówienia dokonała pani Jolanta Chylak – zastępca dyrektora Wydziału 

Organizacyjnego: 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Pan radny Łukasz Salamon zapytał o część informacji dotyczącą 

Powiatowego Urzędu Pracy, a dokładnie o informację, że odbyły się  cztery 

giełdy pracy w wyniku których zatrudnienie uzyskało pięć osób. 
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Pani Dorota Zdziechowska – zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, 

wyjaśniła, że giełdy pracy polegają na tym, że pracodawca określa listę osób  

z którymi chce przeprowadzić rozmowy (jest to zazwyczaj bardzo wąska grupa 

np. 3 osoby); pracodawca przyjeżdża na miejsce przeprowadza rozmowy i na tej 

podstawie podejmuje decyzje o ewentualnym zatrudnieniu.  

      Sprawozdanie przyjęte zostało przez Radę Powiatu Rawskiego przy jednym 

głosie wstrzymującym się. 

 

Ad.10 Realizacja zadań w placówkach oświatowych i oświatowo  

- wychowawczych  -  ocena oferty oświatowej i poziomu kształcenia. Informację 

tą przedstawił Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. 

Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Pytań do 

przedstawionej informacji nie było. Informacja została przyjęta przez Radę 

Powiatu Rawskiego jednogłośnie. 

Ad.11 Kolejny punkt dotyczył poziomu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych 

dla mieszkańców Powiatu Rawskiego. Ten punkt tez został omówiony przez pana 

Andrzeja Latka – dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.  

Opracowanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

      Odnosząc się do przedstawionej informacji Pan radny Jarosław Uchman 

przedstawił sytuację stacjonarnej opieki zdrowotnej, gdzie łącznie potencjał 

kadrowy szpitala Św. Ducha zmniejszył się o 12 lekarzy i 33 pielęgniarki. Jak 

dodał lekarze pracują po dwie doby na dwóch oddziałach plus izba przyjęć  

i nocna i świąteczna pomoc lekarska; w kwestii opieki pielęgniarskiej – brakuje 

pielęgniarek o właściwych umiejętnościach praktycznych (na oddziale 

pediatrycznym pracują pielęgniarki z oddziału chorób płuc i gruźlicy). Jak 

zaznaczył pan radny Uchman, jeśli chodzi o opiekę pielęgniarską w nocy  

– w oddziałach pozostaje jedna pielęgniarka. Co do potencjału diagnostyczno – 

obrazowego, to badania nie są wykonywane po południu i w święta a lekarze 

wykonujący badania ultrasonograficzne nie posiadają stosownych certyfikatów  

i nie są radiologami. Jak dodał Pan radny Jarosław Uchman, w nocnej  

i świątecznej pomocy lekarskiej nie są realizowane wyjazdy lekarzy  

i pielęgniarek do domu. Jak dodał pan radny Uchman, brakuje pieniędzy na 

działania bieżące; jak i na paliwo do karetek. Jak podsumował pan radny 

Uchman, ta dostępność do świadczeń zdrowotnych jest na poziomie bardzo 

niezadowalającym.  

     Pan radny Adrian Galach zapytał czy w opinii Zarządu i Pana Starosty jakość, 

zakres i dostępność usług zdrowotnych poprawiły się w stosunku do ostatniego 

okresu sprawozdawczego. Pan Andrzej Latek odpowiedział, że od 2013 roku 
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istnieje w szpitalu nowoczesna diagnostyka obrazowa; natomiast liczba 

podmiotów świadczących usługi jest stała, a co do świadczenia usług 

specjalistycznych, to uzależnione są one od kontraktów z NFZ.  

       Pan radny Bogdan Pietrzak stwierdził, że dyskutujemy i nic z tego nie 

wynika i nie zmierzamy chyba do tego, żeby ze szpitala zrobić przechowalnię dla 

osób starszych i schorowanych; należy podjąć takie działania, żeby szpital 

pozostał i istniał. Jak dodał pan radny Pietrzak, w interesie wszystkich jest, żeby 

ten szpital uratować. Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie informację  

– poziomu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu 

Rawskiego. Rada Powiatu Rawskiego, przy trzech głosach przeciw i reszcie 

głosów za, przyjęła przedstawioną informację. 

Ad.12 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył sprawozdania z działalności oraz 

finansowego AMG Centrum Medycznego Sp. z o.o Oddział w Rawie 

Mazowieckiej za rok 2015. 

 W tym punkcie głos zabrał Pan Maciej Juszczyk Dyrektor Szpitala  

im. Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej przedstawiając sprawozdanie  

z działalności oraz finansowe AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o Oddział  

w Rawie Mazowieckiej za rok 2015, które stanowi załącznik nr 10  

do niniejszego protokołu. Sprawozdanie zostało dostarczone radnym wraz  

z materiałami na sesję.  

 Jako pierwszy głos zabrał Radny Jarosław Uchman pytając jaka jest strata  

z działalności firmy AMG za rok 2015 oraz czy zakupiono nowe monitory  

do szpitala, czy zakupiony został nowy sprzęt? 

 Dyrektor Maciej Juszczyk odpowiedział, że według jego wiedzy to były 

nowe monitory (osiem sztuk), jednakże nie pamięta dokładnie okoliczności ich 

zakupu, natomiast informacja dotycząca straty zawarta jest w sprawozdaniu  

i jest to kwota 883 396,31 zł. 

 Następnie głos zabrał Radny Adrian Galach pytając o to, jaka jest dynamika 

zmian w ilości realizacji świadczeń zdrowotnych w porównaniu do roku 2014, 

czy jest to tendencja wzrostowa czy malejąca.  

 Dyrektor Juszczyk odpowiedział, że jest to informacja bardzo precyzyjna,  

w związku z czym prosi o złożenie interpelacji w tej sprawie, na którą zostanie 

przygotowana stosowna odpowiedź. 

 Następnie Radny Adrian Galach zapytał o to jakie jest zadłużenie szpitala  

na dzień dzisiejszy bądź na pierwsze półrocze 2016 roku. 

 Dyrektor Juszczyk odpowiedział, że informacja taka podana zostanie  

w terminie przewidzianym przez umowę dzierżawy oraz aneksy. 

 Kolejne pytanie Radnego Galacha dotyczyło tego, czy takie sprawozdanie 

jest przygotowane a dyrekcja nie chce podać tych informacji, czy wynika  

to z tego, że takiego sprawozdania nie ma. 
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 Dyrektor Maciej Juszczyk poprosił o skonkretyzowanie tego pytania  

na piśmie, wtedy udzielona zostanie dokładna odpowiedź dotycząca tej kwestii, 

Dyrektor o taką informację musi poprosić Zarząd Spółki AMG Centrum 

Medyczne. 

 Radny Jarosław Kobierski zwrócił uwagę na to, iż ze sprawozdania wynika,  

że w szpital w poszczególnych oddziałach zrobił określoną ilość nadwykonań  

w stosunku do kontraktu i czy zostało za to zapłacone. 

 Dyrektor Juszczyk odpowiedział, że za nadwykonania zapłacono  

w wysokości takiej jaka była satysfakcjonująca. Każdy oddział wojewódzki 

NFZ rozdysponowuje dofinansowanie wedle przyjętych kryteriów, traktują  

je zupełnie inaczej wedle ilości posiadanych środków. 

Pani Przewodnicząca Rady zaproponowała przyjęcie sprawozdania  

w głosowaniu. 

 Radny Adrian Galach podsumowując podziękował za to, że sprawozdanie  

w kwestii proceduralnej jest opatrzone prawidłowymi podpisami, dzięki którym 

wiadomo kto je sporządził oraz zapytał na jakiej podstawie prawnej oparte jest 

przyjmowanie lub nie przez Radę tego sprawozdania (w poprzednim roku takie 

samo sprawozdanie AMG nie było przyjmowane przez Radę). 

 Następnie Starosta Rawski Pan Józef Matysiak poinformował, że Rada 

Powiatu nie głosuje nad przyjęciem sprawozdania jedynie jest z nim 

zapoznawana i treści w nim zawarte przyjmuje do wiadomości.   

Pani przewodnicząca wycofała wniosek o przegłosowanie informacji jako, 

że jest to informacja podmiotu zewnętrznego. 

 Radna Teresa Pietrzak zauważyła, że jej wniosek z poprzedniego roku  

o podanie wysokości kontraktu z NFZ nie został do tej pory rozpatrzony i ma 

nadzieję, że uzyska taką informację. 

 

Ad.13 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawskiego z kontroli 

przeprowadzonych w 2016 roku. Pani Przewodnicząca udzieliła w tym punkcie 

głosu Panu Jackowi Otulakowi – przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej:      

Komisja Rewizyjna w 2016 roku odbyła łącznie 13 posiedzeń, z czego  

3 dotyczyły wydania opinii w sprawie wykonania budżetu za rok 2015  

i wypracowania wniosku absolutoryjnego. Ponadto komisja odbyła 3 kontrole  

w jednostkach organizacyjnych powiatu wynikające z planu pracy komisji. 

Pozostałe posiedzenia dotyczyły m. in. omówienia wyników kontroli  

oraz planowania kolejnych. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w pełnym 

składzie dokonał 3 kontroli: 

1. 19 kwietnia 2016 r. w Wydziale Polityki Społecznej- Powiatowy Zespół 

Ekonomiczno- Administracyjny Szkół; 

2. 12 lipca 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy; 
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3. 25 października 2016 r. w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej  

i Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. 

      Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokoły  

z poszczególnych kontroli, które zostały przyjęte przez Komisję Rewizyjną. 

Pytań do informacji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego, przy trzech głosach wstrzymujących się, przyjęła 

sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w roku 2016.   

Ad.14 Informacja o działaniach Powiatu Rawskiego w ramach związków  

i stowarzyszeń samorządowych.                                                                        

Jako pierwszy głos zabrał Starosta Rawski – Józef Matysiak, informując  

o uczestnictwie Powiatu Rawskiego w Związku Powiatów Polskich, 

Konwentach Starostów Województwa Łódzkiego i Samorządowym 

Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej: Związek Powiatów Polskich:  

Powiat Rawski od początku swojego istnienia jest członkiem Związku 

Powiatów Polskich największej organizacji samorządowej, zrzeszającej ok. 

 95% powiatów w Polsce. Organami Związku Powiatów Polskich jest 

Zgromadzenie Ogólne, Zarząd i Komisja Rewizyjna oraz komisje tematyczne. 

Raz do roku odbywa się Zgromadzenie Ogólne, w którym uczestniczy starosta 

powiatu lub inna osoba, jeżeli jest takie wskazanie. 

W roku 2016, w dniach 31 maja – 1 czerwca, odbyło się XX Zgromadzenie 

Ogólne Związku Powiatów Polskich w Hotelu Ossa Congress  

& Spa. Składka roczna na rzecz ZPP, uiszczana przez Powiat Rawski,  

to 14 groszy od mieszkańca powiatu (co w 2015 roku dało kwotę 6.918,66 zł). 

Funkcjonowanie Związku Powiatów Polskich na szczeblu ogólnopolskim  

to głównie praca ekspertów z różnych dziedzin życia społecznego, 

samorządowego i gospodarczego. Praca widoczna jest najbardziej w pracach 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (opiniowanie projektów 

ustaw, opiniowanie innych aktów prawnych), ponadto przygotowywane  

są opinie merytoryczne w bardzo wielu kwestiach dotyczących samorządu  

w Polsce. 

Starosta Józef Matysiak brał udział, z upoważnienia Zarządu ZPP,  

w pracach Centrali Narodowego Banku Polskiego dotyczących obrotu 

bezgotówkowego.  

Na szczeblu województw funkcjonuje Konwent Powiatów Województwa 

Łódzkiego. W roku bieżącym odbył się 4 razy (14.04.2016 r. – Spała, 

01.07.2016 r. – Łask, 12.09.2016 r. – Bełchatów, 24.10.2016 r. – Rzgów)  

i planowany jest jeszcze 22 listopada br. w Brzezinach (i będzie dotyczyć służby 
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zdrowia). Na posiedzeniach Konwentu podejmowane są wspólne stanowiska lub 

wydawane opinie dotyczące przede wszystkim funkcjonowania samorządu 

powiatowego, proponowanych zmian i rozwiązań w tym obszarze. Starosta 

Józef Matysiak, z ramienia Konwentu, bierze udział  w komisji Wojewody 

Łódzkiego ds. mapy potrzeb zdrowotnych (w skład wchodzą m.in.: 

przedstawiciel Wojewody Łódzkiego – przewodniczący tejże komisji, 

przedstawiciel Marszałka Województwa, przedstawiciel GUS, konsultanci 

wojewódzcy z poszczególnych dziedzin medycznych i przedstawiciel Konwentu 

Starostów Województwa Łódzkiego). 

Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej:  

Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej tworzą: Powiat 

Rawski, gminy z terenu powiatu rawskiego i Gmina Głuchów (powiat 

skierniewicki). Celem Stowarzyszenia są działania mające na celu wspieranie 

idei samorządności, ochrona interesów oraz współdziałanie na rzecz rozwoju 

gospodarczego i kulturalnego jednostek samorządowych „ziemi rawskiej”. 

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez: 1) reprezentowanie interesów 

członków Stowarzyszenia wobec centralnych i wojewódzkich organów 

państwowych i organów władzy samorządowej; 2) inicjowanie, wspieranie  

i realizacja przedsięwzięć w dziedzinie społeczno-gospodarczej; 3) inicjowanie, 

wspieranie i realizacja przedsięwzięć w dziedzinie nauki, kultury, sportu, 

ochrony środowiska, zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,  

a w szczególności w zakresie realizacji następujących działań: a) działalność 

obiektów sportowych, b) działalność związana ze sportem, pozostała,  

c) działalność wspomagająca edukację i pozostałe formy edukacji, d) pomoc 

społeczna, bez zakwaterowania, dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych; 4) rozwijanie kontaktów i współdziałanie z wojewodą  

i samorządem województwa łódzkiego oraz z innymi stowarzyszeniami 

i organizacjami zrzeszającymi wspólnoty lokalne; 5)  inicjowanie i wspieranie 

współpracy z innymi regionami w kraju i zagranicą. Szacowany budżet SSRZR 

na rok 2016 to kwota 756.543,00 zł. Głównym przedmiotem działalności jest 

prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej (35 uczestników) - dofinansowanie  

z PFRON(2016r.) - 559.860,00 zł plus dofinansowanie z Powiatu Rawskiego na 

działalność WTZ – 62.207,00 zł (2016). Pozostałe dochody SSRZR stanowią: 

- składki członkowskie - 95.934,00 zł (2016r); Powiat Rawski uiszcza 60 groszy 

składki od mieszkańca co w 2016 r. dało kwotę 29.613,60 zł; gminy płacą  

1,20 zł od mieszkańca; - 1% podatku dochodowego od osób fizycznych  

za 2015 r. – 7.484,00 zł (2016);- 1% podatku dochodowego z poprzednich lat  

– 30.657,00 zł; - odsetki bankowe – 401 zł; Środki pozostałe z lat ubiegłych 

83.581,98 zł. W bieżącym roku w ramach realizacji pozostałych zadań 
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statutowych SSRZR sfinansowało m.in.: 22.140,00 zł - opracowanie 2 studiów 

wykonalności dla projektów pn. "Rewitalizacja zabytkowej Kolei Wąskotorowej 

Rogów - Rawa Maz. – Biała Rawska" (ŁARR); 12.600,00zł - sfinansowanie 

kosztów przewodnika turystycznego "Powiat Rawski" 3500 szt. egzemplarzy; 

10.000,00 zł – dofinansowanie Stowarzyszenia Wychowanków LO w dziedzinie 

kultury i ochrony dziedzictwa ziemi Rawskiej: wydanie książki naukowej Lauda  

– 6000 zł, zorganizowanie konferencji – 2000 zł, opracowanie trzeciego numeru 

biuletynu Rawskie Pokolenia – 2000 zł; 6.000,00 zł - koszty przejazdu 

młodzieżowej Orkiestry Dętej do Francji (dofinansowanie Fundacji  

im. Edwarda Otto); 5.000,00 zł dofinansowanie organizacji obchodów  

50 rocznicy utworzenia Muzeum Ziemi Rawskiej; 3.690,00 zł – Pracownia 

Projektów Kolejowych – opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej 

dla branży torowej stacji Rawa Mazowieckiej na linii Rogów - Rawa 

Mazowiecka - Biała Rawska; 6.300,00 zł - wykonanie plenerowej wystawy 

fotograficznej nt. gmin powiatu rawskiego oraz gminy Głuchów (wydruk prac 

oraz wykonanie metalowych stelaży); 1.997,80 zł - zakup strojów sportowych 

dla  Zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego – Lubania; 1.200,00 zł - 

Stołówka Koper Usługa gastronomiczna (grochówka) dla uczestników podczas 

Nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej; 1000,00 - przewóz emerytów na wycieczkę 

do Częstochowy Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W ramach 

prowadzonej działalności Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi 

Rawskiej udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 77.000,00 zł  

od PFRON na zakup samochodu do przewozu osób - uczestników Warsztatu 

Terapii Zajęciowej; wkład własny SSRZR wynosił będzie do kwoty 51.637,00 

zł; termin realizacji projektu – do 31.03.2017 r. Stowarzyszenie jako organizacja 

OPP publikuje swoje coroczne sprawozdania na stronach MRPiPS. 

Pan radny Adrian Galach zapytał dlaczego informacji, którą przedstawił starosta 

Matysiak, radni nie otrzymali w formie pisemnej wraz z materiałami  

na dzisiejszą sesję - Pan Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że nie widzi 

przeciwskazań, żeby przekazać te materiały w formie pisemnej panu Radnemu 

Galachowi, chociaż cała informacja została przekazana w tym co przedstawił 

przed chwilą, a chodziło też o nie wytwarzanie kolejnych materiałów 

papierowych.  

     W sprawie udziału Powiatu Rawskiego w Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin 

Dorzecza Bzury głos zabrał pan wicestarosta Marian Krzyczkowski: W 2016 

roku odbyło się walne zgromadzenie członków, do 15 czerwca działał 

wcześniejszy zarząd po walnym zgromadzeniu wybrano jego nowy skład, który 

działa od 15 czerwca. Odbyło się 6 posiedzeń stowarzyszenia, w tym  
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2 posiedzenia wyjazdowe z przedstawicielami jednostek samorządu 

terytorialnego. Stowarzyszenie działa na kilku płaszczyznach tematycznych 

przede wszystkim działania informacyjno-szkoleniowe i edukacyjne na rzecz 

gmin, powiatów i jednostek organizacyjnych, łącznie odbyło się 26 szkoleń, 

tematyka jest różnorodna m.in. podatek dochodowy, korzystanie z zezwoleń, 

ocena oddziaływania na środowisko, dostęp do informacji publicznej itp. 

Dotacja z 37 500 zł Wojewódzki Fundusz na realizację zadań. Drugi obszar 

działania to kształtowanie wspólnoty polityki samorządów lokalnych. których 

celem jest wspólne analizowanie problemów i wypracowanie najbardziej 

optymalnych rozwiązań dla jst dotyczących zarządzania sprawami publicznymi  

i wykonywania zadań ustawowych. W ramach jej kształtowania 

wypracowywane są rozwiązania przez przedstawicieli, którzy uczestniczą  

w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Łódzkiego na lata 2007 -2013 (działanie są nadal rozliczane), Komitecie 

Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego  

na lata 2014-2020,  Grupie Roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego 2014-2020, której celem było zapewnienie spójności  

i koordynacji procesu programowania oraz partnerskiej współpracy pomiędzy 

szerokim gronem interesariuszy w przygotowaniu regionalnego programu 

operacyjnego na kolejną perspektywę finansową, Regionalnym Obserwatorium 

Terytorialne Województwa Łódzkiego którego celem jest budowa 

zintegrowanego systemu monitorowania i ewaluacji sytuacji społeczno - 

gospodarczej oraz interwencji publicznych w województwie, a także poprawa 

sprawności zarządzania rozwojem, Regionalnym Forum Terytorialne 

Województwa Łódzkiego, które jako platforma wymiany wiedzy, doświadczeń  

i informacji pomiędzy siecią partnerów wchodzących w jego skład. Ponadto 

Kolejne gremium to Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa 

Łódzkiego, którego celem jest wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie 

rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz 

wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich 

zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym 

oraz wspólnotowym, Platforma współpracy  Partnerstwa Publiczno – 

Prywatnego, której celem jest wzmocnienie potencjału instytucji publicznych  

do dostarczania wysokiej jakości, efektywnych kosztowo usług publicznych 

oraz infrastruktury oraz zwiększenie skuteczności i efektywności samorządów  

w realizacji projektów infrastrukturalnych dzięki partnerstwu publiczno  

- prywatnemu. Celem stowarzyszenia jest także prowadzenie pracy 

informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu wspólne 

rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin działalności samorządów 

terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych oraz organizacji z nimi 

współpracujących, w głównej mierze poprzez organizację szkoleń, prowadzenie 

działalności na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego, oświatowo  

- kulturalnego w życiu społeczności lokalnej i współtworzenie lokalnych grup 
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rozwoju oraz opracowanie i wdrażanie projektów inwestycyjnych  

i nieinwestycyjnych prowadzących do rozwoju przedsiębiorczości, poprawy 

warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich i miast. Stowarzyszenie 

Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury prowadzi działalność szkoleniową dla 

Członków Stowarzyszenia, działalność edukacyjną - zwłaszcza edukacji 

ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, 

ponadgimnazjalnych i nauczycieli z tych szkół - zgodnie z zapisami 

statutowymi, edukację ekologiczną dla dzieci przedszkolnych w postaci 

ekologicznych konkursów plastycznych, a także szeroko pojętą działalność 

informacyjno-doradczą w ramach działalności Lokalnego Punktu 

Informacyjnego Funduszy Europejskich. Stowarzyszenie nie prowadzi 

działalności gospodarczej, przychody to 225910 zł 92 gr., koszt 204763 zł 37 gr. 

Roczna składka powiatu to 9.871,20 zł. 

 Do przedstawionych informacji innych uwag radnych nie było. 

 

Ad.15 Informacja Przewodniczącej Rady i Starosty z analizy oświadczeń 

majątkowych. 

Pierwsza głos zabrała Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego – pani 

Maria Charążka: Po przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych 

złożonych przez Radnych Rady Powiatu Rawskiego według stanu na dzień 

31.12.2015 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej  

nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie nieujawnienie posiadanego majątku. 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono nieprawidłowości: 

-Pan Marek Sekuter nie dołączył do oświadczenia majątkowego kserokopii 

zeznania podatkowego PIT-28 za 2015 rok; 

-Pan Jarosław Uchman   nie dołączył do oświadczenia majątkowego kserokopii 

zeznania podatkowego PIT-36 za 2015 rok; 

- Pan Ryszard Imioła Uchman  nie dołączył do oświadczenia majątkowego 

kserokopii zeznania podatkowego PIT-36 za 2015 rok. 

 Ponadto po przeprowadzonej analizie oświadczenia majątkowego Starosty 

Rawskiego Pana Józefa Matysiaka przez Wojewodę Łódzkiego stwierdzono,  

że oświadczenie jest kompletne oraz przekazane w ustawowym terminie, 

jednakże w pkt. IX brak jest informacji nt. wykazanego w oświadczeniu 

majątkowym za 2014 rok samochodu osobowego, a także w pkt. X brak 

wyszczególnienia w związku z jakimi zdarzeniem i w jakiej wysokości zostały 

zaciągnięte zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł.  

Starosta Rawski Pan Józef Matysiak po otrzymaniu z Urzędu informacji  

o powyższym, złożył pisemne wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego 

uzupełniając dane. 

 Po analizie dokonanej przez Wojewodę Łódzkiego oraz Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Rawie Mazowieckiej stwierdzono, że oświadczeniu majątkowe 

Pani Marii Charążka - Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego jest 

kompletne oraz przekazane w ustawowym terminie, jednakże w pkt. IX brak jest 
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informacji nt. wykazanych w oświadczeniu majątkowym za 2014 r. dwóch 

samochodów osobowych. Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria 

Charążka po otrzymaniu z Urzędu informacji o powyższym, złożyła pisemne 

wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego uzupełniając dane. 

Następnie głos zabrała pan Starosta Józef Matysiak: 

Zgodnie z art. 25 c pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym wicestarosta, 

członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik 

jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu 

zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje 

administracyjne w imieniu starosty składają oświadczenia majątkowe staroście. 

Starosta, po analizie oświadczeń majątkowych, w terminie do dnia  

30 października każdego roku przedstawia Radzie Powiatu informację o:  

1)   osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po 

terminie; 

2)   nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach 

majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły 

nieprawidłowe oświadczenia; 

3)   działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi  

w analizowanych oświadczeniach majątkowych. 

  Osobami zobowiązanymi ustawowo do złożenia oświadczenia majątkowego 

Staroście  byli:  

-    4 członków Zarządu Powiatu,  

-   15 pracowników Starostwa Powiatowego, 

-   11 kierowników jednostek powiatowych,  

-     3 pracowników jednostek powiatowych. 

Wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych złożyły je 

w ustawowym terminie, do 30.04.2015 roku. Złożone oświadczenia majątkowe 

zamieszczone zostały na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego  oraz  przesłane do Urzędów Skarbowych w Rawie Mazowieckiej 

i Skierniewicach. 

Po dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych przez Starostę oraz przez 

Urzędy Skarbowe nie stwierdzono nieprawidłowości stwierdzono jedynie 

uchybienia np. nie było wskazane w nagłówku oświadczeń do kogo jest 

składane, nie określono przynależności majątkowej zasobów pieniężnych  

i zobowiązań, brak kserokopii zeznania podatkowego PIT-36 za 2015 r.,  

nie podano nazwy banku który udzielił kredytu. 

Urzędy Skarbowe  oświadczyły że oświadczenia majątkowe zostały złożone  

w terminie i nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie nieujawnienia 

posiadanego majątku. Oświadczenie majątkowe Starosty złożone zostało do 

Wojewody Łódzkiego. Nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym 

Starosty nie stwierdzono. 
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Ad.16 Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy 

Zarządu w okresie międzysesyjnym: 

 Rada Powiatu Rawskiego piątej kadencji na swojej XX sesji w dniu  

13 września 2016 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała nr XX/106/2016 w sprawie zmian budżetu roku 2016; 

2. Uchwała nr XX/107/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016-2026; 

3. Uchwała nr XX/108/2016 w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów 

Województwa Łódzkiego; 

4. Uchwała nr XX/109/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 03.08.2016 r. 

na dyrektora i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Rawie Mazowieckiej; 

5. Uchwała nr XX/110/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

dla Gminy Biała Rawska; 

6. Uchwała nr XX/111/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

dla Gminy Sadkowice; 

7. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

dla Gminy Rawa Mazowiecka; 

8. Uchwała nr XX/113/2016 zmieniająca 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. 

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 osiem posiedzeń 

omawiając następujące sprawy-  

20 września 2016 roku: 

1) Wyraził zgodę na przeniesienie decyzji Starosty Rawskiego nr 365/2016  

z 09.09.2016 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia 

na budowę instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu ziemnego na potrzeby 

kotłowni wodnych na terenie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej , na 

działkach nr - 307/9, 307/10 i 307/11 w obrębie nr 4 w Rawie Mazowieckiej 

przy ul. Warszawskiej 14 - na rzecz AMG Centrum Medyczne Spółka z o.o. z 

siedzibą w Sosnowcu przy ul. Jabłoniowej 27;  

2) Udzielił pełnomocnictwa Pani Jolanty Popłońskiej - Dyrektora ZSP w Białej 

Rawskiej do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia, realizacji 

i rozliczenia wniosku dot. projektu "Zawodowcy na europejskim rynku pracy".  

– w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój(PO WER) oraz 

złożenia wniosku do krajowego funduszu szkoleniowego; 

3) Uzgodnił zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka – obszar przy ul. Mszczonowskiej; 
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4) Uzgodnił zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego  gminy Rawa 

Mazowiecka – fragmenty wsi Konopnica i Ścieki; 

5)  Zapoznał się z zawiadomieniem o przystąpieniu do zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego gm. Biała Rawska - fragment obszaru wsi 

Ossa , Babsk i Lesiew , Gołyń, Ossa, Pągów, Porady Górne, Rokszyce, 

Rosławowice, Studzianek, Wólka Babska, wólka Lesiewska, Żurawia i Julianów 

Lesiewski; 

6) Zapoznał się z zawiadomienie Burmistrza Rawy Mazowieckiej  

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.  

7) zatwierdził postepowanie w sprawie wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego 

do oszacowania odszkodowania za pas wywłaszczony pod drogę gminną; 

8). Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu; 

9) Podjął uchwała w sprawie zmiany planów finansowych; 

10). Przyjął roczny program współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami 

pozarządowymi na 2017 rok. 

27 września 2016 roku:  
1). Wyraził zgodę  na ogłoszenie przetargów nieograniczonych na: 

a) zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu 

rawskiego, 

b) dostawę soli drogowej, 

c) zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Rawa Mazowiecka, 

oraz na przeprowadzenie postępowania do 30 tyś EURO na dostawę 

piasku; 

2)  Podjął Uchwałę w sprawie powołania Komisji do zaproponowania nagród 

Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej; 

3) Rozpatrzył wniosek w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego w Białej 

Rawskiej; 

4) Zapoznał się z  kosztami   przebudowy sieci wodociągowej w budynku przy 

ul. Reymonta 11; 

5). Podjął uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej; 

6). Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu; 

7) Podjął uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok. 

4 października 2016 roku: 

1) Zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności AMG Centrum Medyczne Sp. 

z o.o. Oddział w Rawie Mazowieckiej za rok 2015 - działalność Szpitala Św. 

Ducha oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za 2015 rok; 

2)  Podjął Uchwałę w sprawie odmowy umorzenia należności pieniężnych 

wierzycielowi SP ZOZ; 

3) Zatwierdził  projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ustalenia 

opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie 
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art. 130a ust.1 lub 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym,  na obszarze powiatu 

rawskiego oraz kosztów odstąpienia od usunięcia; 

4) Zatwierdził wynik postępowania na „Remont chodnika w ciągu drogi 

powiatowej 4100e ul. Tomaszowska w Rawie Mazowieckiej”; 

5) Zatwierdził wynik postępowania w sprawie wyłonienia rzeczoznawcy 

majątkowego do oszacowania odszkodowania za pas wywłaszczony pod drogę 

gminną dz nr 176/1 obręb Sławków gmina Regnów; 

6) Zatwierdził wynik drugiego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości przy 

ul Łowickiej5 w Rawie Mazowieckiej; 

7) Zapoznał się z informacją w sprawie przyznania pomocy przez Samorząd 

Województwa Łódzkiego  na zadanie „Scalenie gruntów obiektu Ścieki”;  

8)  Zapoznał się z  audytu infrastruktury informatycznej w Starostwie; 

9)  Zatwierdził program wizyty delegacji ukraińskiej; 

10)  Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu; 

11) Podjął uchwała w sprawie zmiany planów finansowych. 

18 października 2016 roku: 

1) Zatwierdził wyboru wykonawcy  na remont drogi powiatowej nr 4122E ul. 

Wiejskiej w Białej Rawskiej; 

2) Zapoznał się z zawiadomieniem Wójta Gminy Rawa Mazowiecka  

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka; 

3) Rozpatrzył wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wyrażenie 

zgody na wycięcie obumarłych drzew na terenie przy ul. Niepodległości 8  

w Rawie Mazowieckiej; 

4) Zapoznał się z wnioskiem dyrektora ZSCEZiU w sprawie przyznania 

środków finansowych na dokonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania 

w części budynku warsztatów szkolnych( część nie objęta dofinansowaniem  

ze środków UE); 

5) Zatwierdził wynik  postepowania w sprawie wyłonienia rzeczoznawcy 

majątkowego do oszacowania odszkodowania za drzewostan wycięty po linią 

SN obręb Niemgłowy BC gmina Cielądz; 

6) Zatwierdził wynik przetargu na sprzedaż działki przy ul. Zwolińskiego  

w Rawie Mazowieckiej ( nikt nie wpłacił wadium); 

7) Wyraził zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dz. Nr 1328/20 

przy ul. Krakowskiej w Rawie Mazowieckiej; 

8) Rozparzył wniosek na dzierżawę placu manewrowego w Białej Rawskiej  

( teren kolejki wąskotorowej); 

9). Podjął uchwałę w sprawie ustalenia sposobu wyceny gruntów zajętego pod 

drogi powiatowe; 

10)  Rozparzył wniosek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

11) Podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację 

zadania - Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Rawskiej; 
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12) Zatwierdził  ceny wywoławcze sprzedaży pojazdów Lanos ,  Opel i Karetki 

sanitarnej; 

13) Zatwierdził porządek  Sesji Rady Powiatu w dniu 18.11.2016 r.; 

14)  Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie; 

15)  Podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego. 

25 października 2016 roku: 

1) Zatwierdził  wynik  przetargu na zimowe utrzymanie dróg; 

2). Wystąpił z pismem do WFOŚGW w Łodzi  przesunięcia terminu realizacji 

zadania pn. „Termomodernizacja Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha  

w Rawie Mazowieckiej”; 

3)  Zatwierdził  harmonogram dyżuru aptek w listopadzie i grudniu  w powiecie 

rawskim; 

4). Zapoznał się z  realizacją  Uchwały Zarządu podjętej w dniu 18 października 

br.; 

5)  Zapoznał się z pismem Pani Urszuli Nowak , która jest zainteresowana 

zakupem w trybie rokowań nieruchomości przy ul Łowickiej5 w Rawie 

Mazowieckiej; 

6)  Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie; 

7)  Podjął uchwałę  w sprawie zmian planu finansowego. 

2 listopada 2016 roku: 

1) Przedstawienie informacji AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. w sprawie 

programu dostosowania szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej  

do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia; 

2 ) Zatwierdził wynik  zapytania ofertowego dot. zadania ,, Remont chodnika   

- ul. Księże Domki w Rawie Mazowieckiej na długości 120 mb, w ciągu drogi 

powiatowej Nr 4110E; 

3 )  Rozpatrzył wniosek ,,Sime Polska '' o wyrażenie zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu w związku z planowaną budową gazociągu w  pasie 

kolejowym kolejki wąskotorowej; 

4 ) wyraził zgodę na wycięcie drzewa na działce przy ul. Zwolińskiego w Rawie 

Mazowieckiej; 

5 ) Informacja w sprawie  wizyty delegacji z powiatu Bohoduchiw; 

6 ) Omówił uchwały rady powiatu w sprawie zmian w budżecie;  

7). Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie; 

8)  Podjął uchwałę  w sprawie zmian planu finansowego; 

9). Zatwierdził wynik postępowania w sprawie wyłonienia rzeczoznawcy 

majątkowego; 

10). Wyraził zgodę Firmie Baker Hughes Poland Sp.z o.o. Warszawa  

na usunięcie awarii wodociągowej na działce nr 6/8 poł. przy ul. Opoczyńskiej 

w Rawie Mazowieckiej; 

8 listopada 2016 roku: 

1). Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok; 
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2). Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok; 

3) Przyjął informacje w sprawie Poziomu zabezpieczenia świadczeń 

zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Rawskiego;  

4 ) Przyjął informację o stanie realizacji zdań oświatowych Powiatu Rawskiego 

za rok szkolny 2015/2016; 

5). Przyjął informację o Programie  ochrony środowiska dla Powiatu Rawskiego 

na lata 2017-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

14 listopada 2016 roku: 

1) Udzielił pełnomocnictwa Pani Jolancie Popłońskiej - Dyrektorowi ZSP  

w Białej Rawskiej do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia 

wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu pn. ”Zintegrowany program 

poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej”; 

2) Wyraził zgodę Firmie  BB INSTAL SP. Z.O.O z Warszawy na prowadzenia 

badań archeologicznych  w związku z lokalizacją złącza kablowego niskiego 

napięcia w dz. nr ew. 354/1, obręb 40 Wałowice  ( której Powiat Rawski jest 

właścicielem); 

3 ) Rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Diabetyków w sprawie użyczenia lokalu  

4 )  Przedłożono projekt budżetu powiatu na 2017 rok; 

5)  Przedłożono Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2017 rok i lata następne; 

6 ) Podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu; 

7) Podjęto uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych; 

8) Podjęto decyzję w sprawie procedury sprzedaży nieruchomości poł. w Rawie 

Mazowieckiej przy ul. Łowickiej 5;  

9) Rozpatrzył wniosek o dokonanie zmiany w operacie ewidencji gruntów  

i budynków; 

10) Podjął decyzję w sprawie  sprzedaży działek stanowiących własność 

Powiatu   poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej;   

11) Zatwierdził wynik przetargu na założenie osnowy geodezyjnej. 
  

Pytanie do przedstawionej informacji Starosty zadał Pan radny Jarosław 

Uchman, a dotyczyło ono informacji AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o.  

w sprawie programu dostosowania szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej  

do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia, konkretnie czy dzierżawca 

przedstawił harmonogram rzeczowo - finansowy zgodnie z aneksem do umowy 

dzierżawy w terminie do 31 października i jaki był powód odesłania przez 

Zarząd tej informacji do AMG. 

Pan radny Adrian Galach po raz kolejny złożył wniosek by protokoły  

z posiedzeń Zarządu Powiatu Rawskiego były umieszczane na bieżąco  

w Biuletynie Informacji Publicznej, gdyż ostatni umieszczony to protokół  

z 20 września br. 

Pan Starosta Józef Matysiak odnosząc się do pytania Pana radnego 

Jarosława Uchmana informując, iż Zarząd Powiatu uznał, że zawarte zapisy  
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w przedłożonym przez AMG Centrum Medyczne harmonogramie rzeczowo-

finansowym, nie wypełniają oczekiwań Zarządu jeżeli chodzi o szczegóły 

zarówno od strony organizacyjnej jak i ekonomicznej. Natomiast harmonogram 

został złożony w terminie wynikającym z aneksu do umowy dzierżawy. 

 

Ad. 17 Interpelacje i zapytania Radnych: 

 W tym punkcie głos zabrał Pan Radny Jarosław Uchman pytając,  

czy planowana redukcja liczby łóżek oraz relokacja oddziałów w Szpitalu  

im. Świętego Ducha oparta jest na jakichkolwiek badaniach oraz czy firma 

AMG Centrum Medyczne konsultowała te zmiany z Zarządem Powiatu 

Rawskiego. 

 Starosta Rawski Pan Józef Matysiak odpowiedział, że odpowiedź  

na tę interpelację zostanie udzielona na piśmie. 

 Następnie Pan Radny Jarosław Uchman poprosił o udzielenie odpowiedzi 

również na piśmie na pytanie dotyczące rozbudowy Szpitala im. Świętego 

Ducha, czy aneks do umowy będzie nadal realizowany, czy powstanie nowy 

pawilon oraz, czy terminy zawarte w aneksie nr 3 do umowy są nadal aktualne. 

 Jako kolejny głos zabrał Radny Adrian Galach prosząc o przedstawienie 

struktury zarobków pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez powiat, chodzi o wszystkich pracowników ze szczególnym 

uwzględnieniem tych najmniej zarabiających w 2016 roku oraz o prognozę 

zarobków na rok 2017 w kontekście podniesienia płacy minimalnej. 

 Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego odpowiedziała, że dane  

te przedstawiane były na posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Promocji.  

 Głos zabrał Starosta Rawski Pan Józef Matysiak pytając o to, czy radny 

świadom jest, że w przypadku uzyskania informacji dotyczących struktury 

zatrudnienia możliwe jest udzielenie jej bez podawania danych osobowych 

poszczególnych pracowników. 

 Radny Adrian Galach odpowiedział, że oczywiście chodzi mu wyłącznie  

o podanie wysokości zarobków. 

 Następnie głos zabrał Wicestarosta Rawski Pan Marian Krzyczkowski 

informując, iż dane te corocznie są przedstawiane radnym na posiedzeniach sesji 

Rady Powiatu. 

 Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie 

Powiatowym poinformował, że corocznie do końca stycznie przedkładane są 

informacje o średnich zarobkach nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego. Dyrektor Latek dodał, iż rozumie, że radnemu chodzi  
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o dane dotyczące pracowników niepedagogicznych i oczywiście taka informacja 

po analizie zostanie przedstawiona.  

 Radny Adrian Galach poinformował, iż oczywiście nie chodzi mu  

o pozyskanie danych osobowych. Informacja jaką chce pozyskać dotyczyć ma 

zarobków na poszczególnych stanowiskach, ze wskazaniem, których szkół 

informacja ta dotyczy, z uwzględnieniem różnic w wynagrodzeniu na tym 

samym stanowisku jeśli takie występują. Radny oczekuje odpowiedzi  

na interpelację w ciągu 14 dni. 

 Następnie Radny Bogdan Pietrzak powtórzył swoje zapytanie dotyczące  

transmisji obrad sesji rady powiatu przez Internet, ponieważ występuje duże 

zainteresowanie tym co dzieje się podczas obrad. 

 Starosta Rawski Pan Józef Matysiak odpowiedział, że jego zdaniem  

dotychczasowa forma relacjonowania przebiegu sesji przez obecne media jest 

wystarczająca i w pełni satysfakcjonująca dla wszystkich i będzie ona nadal 

kontynuowana. 

 

Ad.18 Sprawy różne i wolne wnioski: 

Pan radny Adrian Galach zapytał czy spółka AMG Centrum Medyczne ma, 

na dzień dzisiejszy, jakieś zaległości wobec SPZOZ w Rawie Mazowieckiej  

z tytułu czynszu dzierżawnego lub innych tytułów. 

Odpowiedziała Pani Anna Solecka – dyrektor SPZOZ informując, iż wpłaty 

czynszu są regulowane na bieżąco jak i wpłaty z tytułu rozłożonych na raty  

zaległości wcześniejszych. 

Pan Radny Adrian Galach odniósł się do składanych w tej kadencji wniosków 

i interpelacji radnych Klubu PIS, chronologicznie: 

- w sierpniu 2015 roku złożona była interpelacja o zamieszczanie interpelacji 

i zapytań radnych w Biuletynie Informacji Publicznej; odpowiedź uzyskana 

brzmiała, że zostanie ta kwestia poddana analizie prawnej, jest listopad 2016,  

a w tej sprawie Pan Radny Galach nie otrzymał żadnej odpowiedzi ani nie 

poczyniono działań w kierunku umieszczania interpelacji i zapytań w BIP; 

- 11 marca 2016 roku Klub Radnych PIS złożył projekt uchwały w sprawie 

zmian w statucie Powiatu Rawskiego i do dnia dzisiejszego projekt ten nie został 

poddany pod głosowanie; 

- 14 kwietnia 2016 roku ustnie był złożony wniosek przez Pana radnego 

Galacha by założyć na facebooku bezpłatne konto Powiatu Rawskiego i również 

ten wniosek pozostał bez odzewu ze strony władz Powiatu; 

- 5 sierpnia 2016 roku złożony był, w formie interpelacji, wniosek  

o wyodrębnienie, w ramach budżetu Powiatu Rawskiego, budżetu 

obywatelskiego, sprawa miała być poddana analizie prawnej i ekonomicznej;  

do dnia dzisiejszego Pan Radny nie otrzymał odpowiedzi w tej sprawie. 
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Jak dodał Pan radny Galach, wiele rzeczy jest zgłaszane zarówno ustnie jak  

i na piśmie i prosiłby o rzetelne podejście do tematu. Projekt zmian w statucie, 

złożony przez klub radnych PIS, był projektem kompleksowym regulującym  

i kwestie zamieszczania interpelacji w BIP, jak i kwestie przekazywania relacji  

z posiedzeń Rady Powiatu Rawskiego. Dlatego też radny Adrian Galach prosiłby 

o współpracę w kwestii proponowanych rozwiązań. 

Pan radny Jarosław Uchman podniósł kwestię tworzenia dokumentacji  

i obiegu dokumentów, w kontekście dokumentów jakie otrzymują radni  

- na projekcie uchwały, który otrzymał w materiałach na sesję, nie ma żadnej 

pieczątki ani podpisu, czy nawet parafki, tak by można było zidentyfikować 

autora. 

Pan starosta Józef Matysiak stwierdził, że zwróci uwagę na to jakie 

dokumenty wychodzą do radnych, a ponadto trzeba poprawić techniczną jakość 

wychodzących dokumentów (w tych przypadkach gdzie jest słaba jakość 

kserokopii). 

Pan radny Grzegorz Stefaniak zaproponował, żeby tradycyjną formę 

papierową przekazywanych dokumentów na sesje zastąpić zakupem tabletów, 

gdzie wszystkie dokumenty można byłoby wysyłać elektronicznie. 

Pan radny Jarosław Uchman zapytał czy SPZOZ przystąpiła do konkursu  

na nocną i świąteczną pomoc lekarska. 

Pani dyrektor Anna Solecka poinformowała, że SPZOZ nie przystąpił  

do takiego konkursu.  

Na koniec spraw różnych Pani Przewodnicząca poinformowała o wyróżnieniu 

dla pana Starosty Józefa Matysiaka – nagrodzie (przyznana przez Ligę Krajową) 

im. Grzegorza Palki, za działania w dziedzinie rozwoju infrastruktury drogowej  

i społecznej. 

 

Ad.19 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  

- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 14:45 dokonała 

zamknięcia obrad XXI sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

 

W załączeniu: 

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

 

  


