
P R O T O K Ó Ł  NR  XXII/2016 

z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 30 grudnia 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 14 Radnych,  

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji.  

  Przed przejściem do kolejnego punktu zostały rozdane dyplomy i upominki w 

ramach plebiscytu, organizowanego przez Dziennik Łódzki na 

najpopularniejszego wójta gminy i sołtysa z terenu powiatu rawskiego. Nagrody 

wręczyła pani redaktor Agnieszka Kubik z Dziennika Łódzkiego. Nagrody 

zdobyli, wśród sołtysów: 

III miejsce - Mirosław Stępniak – sołtys Lewina w gminie Sadkowice; 

II miejsce – Tomasz Skoneczny – sołtys Niwnej w gm. Rawa Mazowiecka; 

I miejsce – Ewa Kwiatkowska – Kielan - sołtys wsi Sanogoszcz w gm. Cielądz. 

Wśród wójtów: III miejsce – Tomasz Wojdalski – wójt Gminy Regnów; 

II miejsce – Karolina Kowalska – wójt Gminy Sadkowice; 

I miejsce – Paweł Królak – wójt Gminy Cielądz 

W imieniu wyróżnionych podziękowali Paweł Królak – Wójt Gminy Cielądz  

i pani Ewa Kwiatkowska – Kielan – sołtys wsi Sanogoszcz w gminie Cielądz. 

 

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

otrzymali, pan starosta Józef Matysiak zaproponował punkt – podjęcie  uchwały 

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które w roku 2016 nie 

wygasają z upływem roku budżetowego, jako punkt nr 6. 

Pan radny Bogdan Pietrzak złożył wniosek o uczczenie chwilą ciszy 

wszystkim Polakom, którzy byli prześladowani po II Wojnie Światowej, w 

związku z tym iż miesiąc grudzień jest miesiącem martyrologii. Pani 

Przewodnicząca poprosiła zebranych o minutę ciszy. 

Następnie Pani Przewodnicząca zaproponował dodanie do porządku dwóch 

punktów tj. sprawozdanie z pracy komisji stałych Rady Powiatu w roku 2016  

i przyjęcie planów pracy na rok 2017 i punktu – informacja z pracy Rady 

Powiatu Rawskiego w roku 2016 i przyjęcie planu pracy na rok 2017  jako 

punkty o numerach 11 i 12, co dałoby łącznie 16 punktów w porządku obrad. 

Rada Powiatu rawskiego jednogłośnie przyjęła porządek obrad  

z proponowanymi trzema dodatkowymi punktami. 
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W związku z powyższym przystąpiono do realizacji następującego porządku 

obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XXI 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 ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które  

w roku 2016 nie wygasają z upływem roku budżetowego 

7. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek 

organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Rawski 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych 

prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Powiatu 

Rawskiego oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

9. Stan zagospodarowania nieruchomości będących własnością Powiatu 

Rawskiego 

10. Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji Kolei Wąskotorowych 

11. Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Powiatu w roku 2016  

i przyjęcie planów pracy na rok 2017 

12. Informacja z pracy Rady Powiatu Rawskiego w roku 2016 i przyjęcie 

planu pracy na rok 2017 

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

Zarządu w okresie międzysesyjnym 

14. Interpelacje i zapytania Radnych 

15. Sprawy różne i wolne wnioski 

16.  Zamknięcie obrad 

                       

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

Rady Powiatu Rawskiego. Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół z XXI 

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: 

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-3111.2.241.2016 z dnia 

30.11.2016 r. wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych 

oraz wydatków w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo dotyczących operacji typu 



 3 

„Scalanie gruntów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. W dziale 600 – transport i łączność na podstawie aneksu nr 1 z dnia 

04.11.2016 r do umowy nr 123/2015 z dnia 27.10.2015 r. zawartej z Gminą 

Rawa Mazowiecka zmniejsza się dochody majątkowe i wydatki inwestycyjne na 

realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych  

i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych  

w powiecie rawskim – Etap II” w części finansowanej środkami z gminy  

o kwotę 44 799,00 zł. W powyższym dziale po dokonaniu rozliczenia dotacji  

z Miasta Rawa Mazowiecka (umowa nr 217/2015 – nasz nr 190/2015) na w/w 

zadanie zmniejsza się dochody majątkowe i wydatki inwestycyjne o kwotę  

90 229,00 zł. Zmianie ulega klasyfikacja budżetowa dochodów dotyczących 

realizacji projektów w szkołach. Na podstawie umów dotyczących realizacji 

projektów w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  

w Rawie Mazowieckiej w dziale 801 – Oświata i wychowanie z dochodów 

bieżących wyodrębnione zostają dochody majątkowe na wydatki związane z ich 

realizacją. W związku z koniecznością dokonania zaokrągleń do pełnych złotych 

zwiększeniu ulegają dochody i wydatki majątkowe łącznie o 3 zł w projektach: 

„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. Na podstawie aneksu nr 2 z WFOŚiGW  

w Łodzi z dnia 17.11.2016 r. do umowy o dofinansowanie w formie pożyczki  

i dotacji nr 608/OA/PD/2015, w związku z przeniesieniem realizacji części 

zadania na 2017 rok w dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się zmniejszenia 

dochodów i wydatków na realizację „Termomodernizacji kompleksu budynków 

Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”. Środki ze zmniejszonego wkładu 

własnego powiatu zostają przesunięte do rezerwy ogólnej. W rozdziale 85324 

PFRON zmniejsza plan dochodów i wydatków o kwotę 1 500 zł. Są to środki 

finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi. 

Przychody, Rozchody 2016 rok - zmniejsza się planowane przychody roku 2016 

o kwotę 515 810 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi. 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: 

- 303 968 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”, 

- 135 028 zł „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich 

poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim 

– Etap II”, 

- 586 zł „Remont drogi powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów na odcinku 

Lewin-Lutobory – etap I”, 

- 1 124 490 zł „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha 

w Rawie Mazowieckiej”, 
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Zwiększenia: 

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

Konopnica w m. Konopnica”, 

- 1 zł „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk”, 

- 1 zł „Staże i praktyki w zawodach przyszłości”, 

- 1 zł, „Buduj karierę podczas stażu” 

Dotacje udzielone w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 

do sektora finansów publicznych - zmniejszenia: 

- 23 100 zł dotacja dla Powiatu Przeworskiego – zadania własne. 

Zwiększenia: 

- 23 100 zł dotacja dla Miasta Łódź – zadania własne. 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 

Zmniejszenia: 

- 303 968 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”- wydatki majątkowe. 

Zwiększenia: 

- 303 968 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”- wydatki bieżące. 

- 1 zł „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” - wydatki majątkowe, 

- 1 zł „Staże i praktyki w zawodach przyszłości” - wydatki majątkowe, 

- 1 zł „Buduj karierę podczas stażu” - wydatki majątkowe. 

      Do wyjaśnień pani Skarbnik uwag nie było. Pozytywną opinię Komisji 

Budżetu i Finansów przedstawił jej przewodniczący pan Ryszard Imioła. 

      Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXII/119/2016  

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 30 grudnia 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. 

Zmiany: 

- „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 921 326 zł. 
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Rok 2016 - 368 533 zł, w tym: wydatki bieżące 353 692 zł, wydatki majątkowe 

14 841 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. 

- „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 1 396 583 zł. 

Rok 2016 - 493 240 zł, w tym: wydatki bieżące 435 020 zł, wydatki majątkowe 

58 220 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. 

- „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 1 658 348 zł. Rok 2016 - 748 222 zł, w tym: 

wydatki bieżące 544 598 zł, wydatki majątkowe 203 624 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. 

- „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 336 922 zł, wydatki 

majątkowe 0 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. 

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - zmiany:  

- „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej” Wartość kosztorysowa zadania 2 681 890,00 zł. 

Nakłady planowane na 2016 rok 1 557 400,00 zł, w tym środki własne powiatu 

79 130,00 zł. Nakłady planowane na 2017 rok 1 124 490,00 zł, w tym środki 

własne powiatu 92 870,00 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 XXII/120/2016 

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 w sprawie ustalenia 

wydatków budżetu Powiatu, które w roku 2016 nie wygasają z upływem roku 
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budżetowego. Pani skarbnik Marzena Pakuła poinformował, że zgodnie z art. 

263 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustala się 

wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego na kwotę 69 846,00 zł. 

Wydatki niewygasające obejmują następujące zadanie inwestycyjne: „Zakup 

sprzętu i oprogramowania komputerowego”.  

Do uchwały uwag radnych nie było. Pozytywną opinię Komisji Budżetu  

i Finansów przedstawił jej Przewodniczący Pan radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXII/121/2016 

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które w roku 2016 nie wygasają 

z upływem roku budżetowego, której projekt stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad.7 W tym punkcie Rada zajęła się projektem w sprawie organizacji wspólnej 

obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów 

publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rawski. 

Omówienia głównych założeń uchwały dokonał pan Andrzej Latek – dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej:  Zgodnie z art.6a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z2016 r. poz. 814 i poz. 1579), który wszedł 

w życie 1 stycznia 2016 r., powiat może zapewnić wspólną obsługę,  

w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną: 

1) jednostkom organizacyjnym powiatu zaliczanym do sektora finansów 

publicznych; 

2) powiatowym instytucjom kultury; 

3) innym zaliczanym do sektora finansów publicznych powiatowym osobom 

prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania 

zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, 

banków i spółek prawa handlowego. Wspólną obsługę mogą prowadzić 

starostwo powiatowe, inna jednostka organizacyjna powiatu, jednostka 

organizacyjna związku powiatów albo jednostka organizacyjna związku 

powiatowo - gminnego. Rada powiatu w odniesieniu do jednostek 

obsługiwanych, o których mowa w art. 6 a pkt 1 ww. 

ustawy tj. jednostkom organizacyjnym powiatu zaliczanym do sektora finansów 

publicznych, określa, w drodze uchwały, w szczególności: 

1) jednostki obsługujące; 

2) jednostki obsługiwane; 

3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach 

wspólnej obsługi. 

Przepisy art. 6a i 6b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) zostały dodane na 

podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy  

o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., 

poz.1045, z 2016 r. poz. 1583). Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowiecki 

prowadzi obsługę jednostek oświatowych. Będący w strukturze Starostwa 
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Powiatowego w Rawie Mazowieckiej - Powiatowy Zespół Ekonomiczno - 

Administracyjny Szkół i Jednostek Oświatowo - Wychowawczych, realizuje 

następujące działania: 

1) coroczne przygotowywanie projektu podziału subwencji oświatowej dla 

powiatu rawskiego; 

2) prowadzenie rachunkowości budżetowej szkół i placówek oświatowych; 

3) nadzór nad gospodarką finansową w szkołach i placówkach oświatowych  

w ramach zatwierdzonych planów jednostkowych oraz nad prawidłowością 

gospodarowania majątkiem; 

4) wypłata wynagrodzeń dla pracowników szkół i placówek oświatowych; 

5) obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 

6) opracowanie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli; 

7) nadzór nad właściwą realizacją zadań z udziałem środków z Funduszy 

Europejskich, w tym z EFS; 

8) planowanie wydatków budżetowych oraz sporządzanie analiz i sprawozdań 

finansowych. 

W celu usankcjonowania prowadzenia wspólnej obsługi zgodnie ze zmianami 

wynikającymi z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy  

o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., 

poz.1045, z 2016 r. poz. 1583) niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Pan radny Łukasz Salamon zapytał o to czy jakby włączyć do tej wspólnej 

obsługi jednostek organizacyjnych także Powiatową Bibliotekę Publiczna to czy 

to byłyby oszczędności dla budżetu. 

Jak odpowiedział Pan dyrektor Latek, analiza pod tym katem nie była 

prowadzona ale uchwała nie zamyka możliwości by w przyszłości objąć 

wspólną obsługa także Powiatowej Biblioteki Publicznej. Aktualnie obsługę 

księgową biblioteki zajmuje się osoba zatrudniona na część etatu. 

Pozytywną opinie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawiła 

jej przewodnicząca Pani Maria Piątek 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę XXII/122/2016  

w sprawie w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych 

zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Rawski, której projekt stanowi załącznik nr 5  

do niniejszego protokołu. 

 

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

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych 

oraz niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie 

Powiatu Rawskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania. 

Uchwałę tą też omówił Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej: 
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Art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

nakłada na samorządy dotujące szkoły i placówki publiczne oraz niepubliczne 

obowiązek ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu 

kontroli ich pobrania i wykorzystywania. Przy ustalaniu tego trybu należy 

uwzględnić w szczególności: 

1) podstawę obliczania dotacji; 

2) zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i 

w rozliczeniu jej wykorzystania; 

3) termin i sposób rozliczenia dotacji. 

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010) wprowadziła kilka nowych 

uregulowań, które maja wpływ na opracowanie nowej uchwały „dotacyjnej". 

Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy w/w 

ustawy zawierające zasadnicze zmiany sposobu obliczania dotacji, 

dokonywanego przez samorządy oraz zmiany w zakresie wykorzystania dotacji 

przez dotowane jednostki oświatowe. W tym zakresie wprowadzono m. in. 

Zasadę obliczania podstawy dotowania na bazie oświatowych wydatków 

bieżących samorządu zaplanowanych w budżecie j.s.t.. Samorządy będą miały 

obowiązek wyliczania i publikowania w BIPie "podstawowej kwoty dotacji„ 

odrębnie dla każdego rodzaju jednostek, którym nalicza się dotację według 

wydatków bieżących. Wprowadzono nowe (dotychczas nieokreślone w ustawie 

o systemie oświaty) dotowane jednostki oświatowe i przyporządkowano im 

sposób naliczania dotacji. W niniejszej uchwale wprowadzono zapisy, które 

doprecyzowują zapisy poprzedniej uchwały, regulują powyższe kwestie, 

uszczegóławiające je i rozszerzające - w oparciu o przepisy ustawy z dnia  

23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010). Niniejsza uchwała dotyczy wszystkich 

rodzajów szkół i placówek, zarówno publicznych jak i niepublicznych, 

zakładanych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu 

terytorialnego, których zakładanie i prowadzenie należy do zadań własnych 

powiatu. Ponieważ przez wprowadzenie samych zmian do uchwały pierwotnej, 

uchwała byłaby mało czytelna, dlatego ujęto całość w jednym tekście uchwały. 

Uchwała niniejsza uchyla jednocześnie uchwałę wcześniej podjętą. 

Do przedstawionych wyjaśnień uwag i pytań nie było. 

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawiła 

jej przewodnicza pani radna Maria Piątek. 

W związku z tym, że proponowana uchwała jest bardzo obszerna, Pani 

Przewodnicząca Rady zaproponowała, żeby uchwały nie odczytywać i zapytała 

czy ktoś jest przeciw; nikt nie był przeciwny tej propozycji, w związku z czym 

uchwała została przyjęta bez odczytywania.  

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/123/2016 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 

publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne 
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na terenie Powiatu Rawskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania, której projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad.9 Stan zagospodarowania nieruchomości będących własnością Powiatu 

Rawskiego. 

Omówienia dokonał pan Stefan Goryczka – dyrektor Wydziału Geodezji, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami: 

Wykaz nieruchomości w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 7  

do niniejszego protokołu. 

Pan radny Łukasz Salamon zapytał jaka jest kwota dochodu uzyskiwana  

z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w obrębie powiatowych nieruchomości 

drogowych i czy któraś z gmin jest zwolniona z ponoszenia takich opłat na rzecz 

powiatu. 

Odpowiedziała pani dyrektor Małgorzata Killman, informując, że w budżecie 

jest planowana kwota do uzyskania z tytułu takich opłat w wysokości 10 tys. zł; 

natomiast żadna z gmin nie jest zwolniona gdyż nie pozwala na to ustawa. 

Pan radny Łukasz Salamon zapytał jeszcze czy jest prowadzona kalkulacja  

i czy jest znana kwota łącznych zobowiązań hipotecznych, którymi są obciążone 

nieruchomości Powiatu Rawskiego. 

Pan dyrektor Stefan Goryczka odpowiedział, że na chwilę obecną takiej 

informacji nie posiada ale są to dane, które może ustalić dokładnie jego Wydział. 

Pan Starosta Józef Matysiak dodał, że w materiale otrzymanym przez 

radnych, są zapisane kwoty na dzień dokonywania wpisu, które na dzień 

dzisiejszy są nie aktualne w związku z dokonywanymi na bieżąco spłatami. 

       

Ad.10 Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji Kolei Wąskotorowych. 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych, która 

gospodaruje majątkiem kolei wąskotorowej, przedstawił Prezes Fundacji Pan 

Adam Wawrzyniak.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Pan radny Bogdan Pietrzak zapytał ile jednostek zabytkowych została jeszcze 

we posiadaniu Fundacji. 

Pan Prezes Wawrzyniak odpowiedział, że w tej chwili na stacji w Rogowie 

jest 138 jednostek taboru, z czego połowa jest własnością Powiatu; a sprzedane 

parowozy (o których mówił przy omawianiu sprawozdania) były parowozami 

starszego typu i sprzedane zostały do kolekcjonerów z ternu powiatu rawskiego. 

Pan wicestarosta Marian Krzyczkowski przypomniał, że Fundacja tylko 

zarządza, a właścicielem jest Powiat. 

Pan radny Bogdan Pietrzak zaproponował, żeby może postarać się  

o pozyskanie środków na utworzenie w pasie kolejki wąskotorowej ścieżki 

rowerowej, oczywiście z udziałem wszystkich zainteresowanych samorządów. 



 10 

Kolejną kwestią, którą podniósł pan radny Pietrzak jest usytuowanie znaków 

STOP m.in. na drodze wojewódzkiej na odcinku z Białej Rawskiej do Rawy 

Mazowieckiej, która krzyżuje się z kolejką wąskotorową - czy nie można byłoby 

odwrócić, tak by to kolejka musiała się zatrzymywać, ze względu na to że kursy 

jej są bardzo rzadki i to tylko w okresie letnim. 

Pan Prezes Adam Wawrzyniak odpowiedział, że posadowienie ścieżki  

w pasie kolei jest nie możliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa;   

a koszty takiej inwestycji byłyby bardzo duże. 

Z kolei umiejscowienie znaków Stop także regulują przepisy prawa; chociaż 

możliwe jest komisyjna ocena tych przejazdów (w przypadku przejazdu przed 

Rawą Mazowiecką w miejscowości Kaleń, likwidacja znaku Stop wiązałaby się 

z koniecznością wycinki drzew). 

Pan Starosta Józef Matysiak podziękował Prezesowi Wawrzyniakowi  

za zaangażowanie i dotychczasową działalność Fundacji.  

 

Ad.11 Kolejny punkt dotyczył sprawozdań z pracy komisji stałych Rady 

Powiatu w roku 2016 i przyjęcie planów pracy na rok 2017: 

Pan radny Ryszard Imioła przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji 

Budżetu i Finansów: 

 W roku 2016 odbyło się 11 posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów ( w tym 

jedno posiedzenie wyjazdowe połączone z Komisją Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami dotyczące zapoznania 

się ze stanem mienia należącego do Powiatu Rawskiego.)Posiedzenia dotyczyły 

przede wszystkim opiniowania uchwał dotyczących uchwalenia budżetu na rok 

2016 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016-2026 oraz 

wprowadzania zmian do wyżej wymienionych aktów. Ponadto Komisja Budżetu 

i Finansów opiniowała uchwały w sprawie: 

- ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które w roku 2016 nie wygasają  

z upływem roku budżetowego; 

- projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów 

Województwa Łódzkiego; 

- zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie powiatu rawskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 

Rawski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków; 

- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Biała Rawska; 

-udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice; 

- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rawa Mazowiecka; 

-projektu budżetu na rok 2017; 

-projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2026. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała także oraz przyjęła sprawozdanie  

z wykonania budżetu za rok 2015 (sprawozdanie i uchwała). 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyznaczenia 

przedstawicieli Rady Powiatu Rawskiego do Powiatowej Rady Działalności 
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Pożytku Publicznego, rozpatrzyła wnioski do projekty budżetu z pozostałych 

komisji Rady i wydała opinię o Zarządu Powiatu w sprawie projektu budżetu  

na 2017 rok. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła przedstawiona informację. 

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2017 wygląda następująco: 

 

1. 

1. Opiniowanie bieżących zmian 

w budżecie na rok 2017 oraz w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

 

Praca ciągła 
(cały rok) 

 

2. 

Zapoznanie się ze stanem mienia Powiatu 

Rawskiego, w tym mienia pod inwestycje. 

Maj 

 

3. Informacja o realizacji inwestycji z 

wykorzystaniem środków zewnętrznych 

dotycząca rok 2016  

Maj 

 

4. 

Ocena wykonania budżetu za rok 2016 

(do absolutorium) 

 

Czerwiec 

 

5. 

Wyrażenie opinii w sprawie wykonania 

budżetu za I półrocze roku 2017 

 

Sierpień/Wrzesień 

 

6. 

Praca nad projektem budżetu na rok 2018. 

(wyrażenie opinii) 

 

Listopad 

 

7. 

 

Podsumowanie pracy Komisji w 2017 r. 

Wypracowanie planu pracy Komisji 

na rok 2018 

 

Grudzień 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji Budżetu 

i Finansów na rok 2017. 

 

Pani radna Maria piątek przedstawiła informację z pracy Komisji Oświaty, 

Kultury Sportu i Promocji w roku 2016: 

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w 2016 roku odbyła  

11 posiedzeń (w tym jedno posiedzenie wyjazdowe).  

Posiedzenia Komisji dotyczyły przede wszystkim opiniowania uchwał  

w sprawach: 

- zmiany 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 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016; 

- przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego  

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

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2017; 

- przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego; 
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- podjęcia współpracy pomiędzy Powiatem Rawskim a Powiatem Bohoduchiw 

na Ukrainie; 

-  wyrażenia opinii do projektu budżetu na rok 2017; 

-  wyrażenia opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  

2017-2026; 

- organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora 

finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rawski; 

- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 

publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub 

prawne na terenie Powiatu Rawskiego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji wydała także opinię dotyczącą 

wykonania budżetu za rok 2015. 

 Ponadto Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji rozpatrzyła skargę na 

opinię i działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie 

Mazowieckiej, przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez Powiat Rawski za rok 2015, przyjęła 

sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2015 roku, przyjęła sprawozdanie  

z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej w 2015 

roku, dokonała oceny oferty oświatowej i poziomu kształcenia oraz analizy 

realizacji zadań przez placówki oświatowe i oświatowo-wychowawcze w 

powiecie rawskim, zapoznała się z informacją na temat możliwości  

i sposobów pozyskiwania środków unijnych ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na działalność placówek oświatowych, zapoznała się z projektami 

organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2016/2017, zapoznała się z informacją  

o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Rawski w roku szkolnym 2015/2016, omówiła 

kalendarz oraz ofertę imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez 

powiat rawski oraz wpływ realizacji projektów unijnych na osiągane wyniki 

kształcenia. Tematem prac komisji było także omówienie założenia publicznego 

liceum katolickiego w Rawie Mazowieckiej. 

 Wyjazdowe posiedzenie Komisji w dniu 21 października 2016 r. dotyczyło 

zapoznania z potrzebami inwestycyjnymi występującymi w poszczególnych 

placówkach prowadzonych przez Powiat Rawski oraz zrealizowanymi 

przedsięwzięciami w tych obiektach tj. w Domu Dziecka oraz Powiatowej 

Bibliotece Publicznej. 

 Ponadto Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji zwróciła się  

do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie kwoty 5 tysięcy 

złotych na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej tj. zakup sprzętu 

komputerowego. 
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 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji: 

1. Przyjęcie sprawozdania o średnich wynagrodzeniach 

nauczycieli za rok 2016. Struktura zatrudnienia w 

szkołach: nauczyciele dyplomowani, mianowani, 

kontraktowi, stażyści i pracownicy niepedagogiczni. 

Styczeń 

2. Informacja na temat obiektów zabytkowych. Zasoby 

kulturowe i turystyczne Powiatu Rawskiego. 

Opiniowanie uchwał wynikających ze zmian  

w prawie oświatowym. 

Luty 

3. Ocena oferty oświatowej szkół prowadzonych przez 

Powiat Rawski.Zaopiniowanie kalendarza oraz oferty 

imprez kulturalno – sportowych organizowanych przez 

Powiat Rawski. Stan i baza obiektów kultury fizycznej. 

Marzec 

4. Praca szkół i policji w zakresie przeciwdziałania oraz 

zwalczania uzależnień (alkoholizm, narkomania, 

dopalacze) – programy i akcje profilaktyczne (ew. 

wspólne posiedzenie z Komisją Zdrowia). 

Kwiecień 

5.  Analiza aktywności placówek w zakresie pozyskiwania 

środków zewnętrznych. Informacja na temat możliwości 

i sposobów pozyskiwania środków unijnych ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na działalność 

placówek oświatowych. 

Maj 

6. Analiza przedsięwzięć promocyjnych Powiatu 

Rawskiego. Opinia do wykonania budżetu Powiatu 

Rawskiego za rok 2016. 

Czerwiec 

7. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na 

rok szkolny 2017/2018. Posumowanie osiągnięć 

uczniów  

w minionym roku szkolnym. 

Analiza naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. 

Wrzesień 

8. Realizacja kalendarza imprez sportowych i kulturalnych Cały rok 

9. Posiedzenie wyjazdowe Komisji do powiatowych 

placówek oświatowych i innych. Omówieni spostrzeżeń, 

wniosków z wyjazdowych posiedzeń Komisji. 

Analiza i realizacja potrzeb inwestycyjnych w szkołach 

i placówkach oświatowych. Ocena poziomu kształcenia  

oraz analiza realizacji zadań przez placówki oświatowe i 

oświatowo – wychowawcze w powiecie rawskim. 

 

Październik 

10. Analiza informacji o wynikach pracy szkół 

prowadzonych przez Powiat Rawski. 

Opinia do programu współpracy Powiatu Rawskiego  

z organizacjami pozarządowymi. Opinia do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2018. 

Listopad 
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11 . Podsumowanie pracy Komisji w roku 2017. 

Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2018. 

Grudzień. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Promocji na rok 2017. 

 

Pan wicestarosta Marian Krzyczkowski - przewodniczący Komisji Zdrowia  

i Polityki Społecznej przedstawił informację z pracy Komisji w roku 2016: 

W roku 2016 Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej odbyła 6 posiedzeń. 

Dotyczyły one przede wszystkim opiniowania uchwał dotyczących: 

-projektu uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją 

zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 

finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2016 r., 

- projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju 

Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018, 

- projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną 

wymianę wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego doposażenie, 

- projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 

rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej, 

- projektu budżetu powiatu na rok 2017, 

- projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. 

Komisja zaopiniowała także sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015. 

 Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej w 2016 roku zapoznała się  

z informacją o sytuacji na rynku pracy w roku 2015, zapoznała się oraz przyjęła 

informację z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Rawie Mazowieckiej oraz informację dotyczącą realizacji zadań z zakresu 

systemu pieczy zastępczej za 2015 rok i wykazu potrzeb, zapoznała się z oceną 

zasobów pomocy społecznej w powiecie rawskim za 2015 rok oraz ze 

sprawozdaniem z działalności oraz finansowym AMG Centrum Medycznego 

Oddział w Rawie Mazowieckiej. Ponadto zapoznała się z wynikami kontroli 

przeprowadzonej w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej oraz AMG Centrum 

Medycznym, z informacją o poziomie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych 

dla mieszkańców Powiatu Rawskiego oraz z oceną stanu opieki zdrowotnej w 

placówkach oświatowych Powiatu Rawskiego 

Plan Pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na rok 2017: 

1. Analiza wyników kontroli w SPZOZ Rawa Mazowiecka. Luty  

2. 

 

Analiza przygotowania szpitala Św. Ducha – AMG 

Centrum Medyczne w zakresie dostosowania do 

przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

Marzec 
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działalność leczniczą. Sytuacja na rynku pracy w 

powiecie rawskim  - informacja Powiatowego Urzędu 

Pracy. 

3. Przyjęcie informacji z rocznej działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie. Informacja o funkcjonowaniu 

Ośrodka Interwencji kryzysowej. Informacja o realizacji 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych.  

 

Kwiecień 

4. 

 

Zapoznanie się z funkcjonowaniem Warsztatu Terapii 

Zajęciowej prowadzonego przez Samorządowe 

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej. Informacja  

o funkcjonowaniu i sytuacji finansowej SPZOZ w Rawie 

Mazowieckiej. 

Maj 

 

5. Ocena poziomu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych   

z zakresu opieki zdrowotnej dla Powiatu Rawskiego – 

stan dotychczasowy i prognozy związane z nowym 

kontraktem. Opinia do wykonania budżetu Powiatu 

Rawskiego za rok 2016. 

Czerwiec 

6.  Informacja o sytuacji finansowej AMG Centrum 

Medyczne Sp. z o.o. - Oddział w Rawie Mazowieckiej. 

Wrzesień 

7.  Ocena stanu opieki zdrowotnej w placówkach 

oświatowych Powiatu Rawskiego. Opinia do projektu 

budżetu na rok 2018. 

Listopad 

8. Podsumowanie pracy Komisji Zdrowia w roku 2017. 

Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2018. 

Grudzień 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji Zdrowia 

i Polityki Społecznej. 

 

Pan Marek Szcześniak przedstawił informację o pracy Komisji, 

Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa: 

 Komisja Komunikacja, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbyła  

10 posiedzeń w 2016 roku (w tym 2 posiedzenia wyjazdowe). 

Posiedzenia Komisji dotyczyły opiniowania uchwał w sprawie: 

- skargi na zarządcę dróg powiatowych, 

-zmian w budżecie roku bieżącego, 

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2016-2026, 

- przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, 

-określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków  

i zasad korzystania z tych przystanków, 

- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Biała Rawska, 

- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice, 

- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rawa Mazowiecka, 
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- wyrażenie opinii do 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, 

-projektu budżetu powiatu na rok 2017, 

-projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2026. 

Komisja wyraziła także opinię w sprawie wykonania budżetu powiatu za rok 

2015. Ponadto Komisja Komunikacja, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego 

w roku 2016 zapoznała się ze sprawozdaniem Starosty Rawskiego z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zapoznała się i przyjęła informację 

(dokonała oceny) o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu 

rawskiego za 2015 r., podsumowała akcję zimowego utrzymania dróg 

2015/2016, zapoznała się z informacją o zaawansowaniu przetargu na roboty 

drogowe w 2016 roku, omówiła sytuację w szpitalu Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej w kontekście bezpieczeństwa Powiatu Rawskiego, zapoznała się 

z projektem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu 

Rawskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie 

Mazowieckiej,  dokonała oceny wykonania inwestycji i remontów dróg 

powiatowych w roku 2016 oraz stanu gotowości do okresu zimowego, 

zapoznała się z planem modernizacji i remontów dróg na drogach powiatowych 

na rok 2017. Komisja odbyła także 2 posiedzenia wyjazdowe, które dotyczyły 

objazdu dróg powiatowych oraz zapoznania z realizacją inwestycji drogowych. 

Tematem posiedzeń komisji było również podsumowanie wyjazdów 

terenowych. Ponadto Komisja podjęła stanowisko w sprawie budowy chodnika 

przy drodze krajowej nr 72 w miejscowości Ścieki. 

 Przedstawiona informacja została przyjęta jednogłośnie. 

 

Plan pracy Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa: 

1. Informacja o sprawozdaniu starosty z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016. 

Styczeń 

 

2. Dokonanie przeglądu dróg powiatowych, mostów 

i wiaduktów. Wypracowanie planu remontów na 

drogach powiatowych na rok 2017. 

Marzec/Kwiecień 

3. Ocena prowadzonej akcji zimowej w sezonie 2016/2017. 
Kwiecień 

4. Spotkanie z przedstawicielami innych samorządów  

w sprawie współpracy w zakresie komunikacji  

i bezpieczeństwa. 

Maj 



 17 

5. Ocena wykonania remontów cząstkowych (objazd). 

Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Rawskiego za 2016 rok 

Czerwiec  

6. Wstępne przyjęcie planu modernizacji i remontów dróg 

na drogach powiatowych na rok 2018. 
Sierpień/wrzesień 

7. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Wrzesień 

8. Spotkanie z przedstawicielami Fundacji Polskich Kolei 

Wąskotorowych. 
Październik 

9. Ocena wykonania inwestycji i remontów dróg 

powiatowych, ocena stanu gotowości do okresu 

zimowego. 

Opinia do projektu budżetu na rok 2018. 

Listopad 

10. Podsumowanie pracy komisji w 2017 roku. 

Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2018.  
Grudzień 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji 

Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa na rok 2017. 

  

Pan radny Henryk Majewski przedstawił informacje o pracy Komisji 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami: 

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki 

Terenami w 2016 roku odbyła 13 posiedzeń, (w tym dwa posiedzenia terenowe: 

1. wyjazd dotyczył zapoznania ze stanem Rzeki Rawki; 

2. wyjazd wspólny z Komisją Budżetu i Finansów dotyczył zapoznania ze 

stanem mienia należącego do powiatu).  

W posiedzeniach komisji uczestniczył Pan Jarosław Sachajko - Przewodniczący 

sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi (konferencja z przedstawicielami 

powiatów z terenu województwa łódzkiego) oraz Pan Marek Mazur- 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego (spotkanie  

z przedstawicielami gmin z terenu powiatu). Komisja zorganizowała także 

spotkanie z przedstawicielami Izb Rolniczych dot. roli Izb Rolniczych  

w kształtowaniu polityki rolnej RP oraz bieżących spraw dotyczących 

problematyki rolnictwa. Posiedzenia Komisji dotyczyły przede wszystkim 

opiniowania uchwał w sprawie: 

- wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Rawskiego do Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej, 

- projektu budżetu na 2017 rok, 

- projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2026. 
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Komisja zaopiniowała także sprawozdanie w wykonania budżetu za 2015 rok. 

Ponadto Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji  

i Gospodarki Terenami zrealizowała następujące punkty planu pracy komisji na 

rok 2016: 

- System ubezpieczeń upraw w rolnictwie; 

- Kontrola jakości środków ochrony roślin stosowanych w rolnictwie; 

- Powiatowe Centrum Obsługi Rolnictwa – jako propozycja zagospodarowania 

mienia powiatu; 

- Funkcjonowanie Izby Rolniczej w powiecie rawskim (organizacja spotkania  

z przedstawicielami Izb Rolniczych);  

- Natura 2000 – informacja o obszarach objętych tym programem i o stanie 

ochrony przyrody w tych obszarach (m.in. rzeka Rawka) (posiedzenie 

wyjazdowe komisji); 

- Zaawansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Środki 

zewnętrzne na scalanie i wymianę gruntów; 

- Jednolita płatność obszarowa – analiza zmian wprowadzonych w 2015 roku; 

- Powiat Rawski – szukamy powiatu partnerskiego – aspekt gospodarczy lub 

historyczny; 

- Rośliny miododajne jako siedlisko dla owadów zapylających; 

- Konferencja sadownicza w Białej Rawskiej; 

- Zapoznanie się ze stanem mienia należącego do Powiatu Rawskiego. Wyjazd 

w teren dla potencjalnych inwestorów (komisja połączona z Komisją Budżetu); 

- Pracownicy sezonowi w rolnictwie – status i obowiązujący system 

ubezpieczeń; 

- Regulacja stosunków wodnych w glebie. Pozyskiwanie kopalin – prawo   

i praktyka; 

- Żywność ekologiczna, żywność dobrej jakości a opłacalność produkcji rolnej; 

- Ochrona środowiska – funkcjonowanie systemu odbioru odpadów (spotkanie  

z przedstawicielami gmin). 

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki 

Terenami zapoznała się także z informacją o działalności Oddziału Środowiska  

i Rolnictwa w zakresie nadzoru nad zalesieniami. 

Ponadto Komisja prowadziła korespondencję z Ministerstwem Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi, jak i jednostkami zajmującymi się tematyką rolnictwa i ochrony 

środowiska, dotyczącą złego stanu urządzeń wodnych usytuowanych na rzece 

Rawce, płynącej przez powiat rawski w obrębie miejscowości Kurzeszyn,  

wycofania z rynku części produkcji owoców, obowiązującego systemu 

ubezpieczeń upraw polowych. Komisja podjęła także stanowisko w sprawie 

przepisów dotyczących zasad pobytu, zatrudniania i ubezpieczania 

pracowników sezonowych. 

Przedstawiona informacja została przyjęta jednogłośnie i bez uwag. 
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Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i 

Gospodarki Terenami: 

1. 
Pracownicy sezonowi w rolnictwie – status  

i obowiązujący system ubezpieczeń. 

Styczeń/Luty 

 

2. 
Dorzecze rzeki Rawka w kontekście 

funkcjonowania obszarów Natura 2000. 
Luty 

3. 

Zagrożenie afrykańskim pomorem świń 

(ASF) na terytorium Polski. Spotkanie  

z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. 

Marzec 

4 
Konferencja sadownicza w Białej 

Rawskiej. 
Marzec/Kwiecień 

5. 

Wykorzystanie działek przeciwgradowych 

w rolnictwie – oddziaływanie  na 

środowisko naturalne, korzyści  

i zagrożenia.  

Kwiecień 

6. Znaczenie pszczół dla upraw rolniczych. Maj 

7. 

Stan zagospodarowania mienia Powiatu 

Rawskiego. Analiza zainteresowania 

nieruchomościami inwestycyjnymi przez 

przedsiębiorców. 

Czerwiec 

8. 

 

Żywność ekologiczna, żywność dobrej 

jakości. Opłacalność produkcji rolnej  

w kontekście wzrastających cen środków 

produkcji dla rolnictwa. 

Wrzesień 

9. 

Wpływ Kompleksowej Umowy 

Gospodarczo - Handlowej (CETA ) na 

polski rynek rolny. 

 

Październik 

10. 

Wycinanie drzew na gruntach prywatnych 

właścicieli. Wymagania prawne odnośnie 

odwiertu studni głębinowych. Spotkanie  

z przedstawicielami Wydziału Środowiska 

Architektury i Budownictwa. 

Listopad 

11. 

Podsumowanie pracy Komisji w 2017 roku 

i wypracowanie planu pracy Komisji  

na rok 2018 

Grudzień 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami na rok 

2017. 

 

Pan radny Jacek Otulak przedstawił plan pracy i kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2017 (sprawozdanie za rok 2016 było 

prezentowane na poprzedniej sesji): 
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1.  Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2016. Wypracowanie 

wniosku absolutoryjnego (maj/czerwiec). 

2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku (sierpień/wrzesień). 

3. Zapoznanie się z realizacją przez Zarząd Powiatu uchwał Rady Powiatu 

podjętych w roku bieżącym (wrzesień). 

4. Przygotowanie sprawozdania dla Rady Powiatu z pracy Komisji Rewizyjnej  

i przeprowadzonych kontroli (październik). 

5. Przyjęcie planu pracy i kontroli na 2018 rok (listopad). 

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok: 

1. Kontrola funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Rawie Mazowieckiej (luty). 

2. Kontrola funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie 

Mazowieckiej (marzec/kwiecień). 

3. Kontrola funkcjonowania powiatowej Biblioteki Publicznej (wrzesień). 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła plan pracy i kontroli komisji 

Rewizyjnej na rok 2017. 

 

Ad.12 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył informacji z pracy Rady Powiatu 

Rawskiego w roku 2016 i przyjęcie planu pracy na rok 2017. 

Informację tą przedstawiła Pani Maria Charążka – Przewodnicząca Rady 

Powiatu Rawskiego:  

Rada Powiatu Rawskiego V kadencji w roku 2016 odbyła 8 sesji oraz 

podjęła 38 uchwał. Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu Rawskiego na rok 

2016 zrealizowano następujące punkty (poza pracą bieżącą): 

1. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego oraz analiza sytuacji finansowej 

jednostek  realizujących zadania z tego zakresu. 

2. Analiza zagospodarowania nieruchomości stanowiących mienie powiatowe, 

w tym  nieruchomości pod inwestycje. 

3. Informacja o działaniach prowadzonych przez powiat zmierzających  

do zapewnienia  bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu 

Rawskiego. 

4. Realizacja zadań w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych  

–  ocena oferty oświatowej i poziomu kształcenia. 

5. Informacja dotycząca sytuacji na rynku pracy w powiecie rawskim. 

6. Informacja o działaniach Powiatu Rawskiego w ramach związków  

i stowarzyszeń  samorządowych. 

7. Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji Kolei Wąskotorowych. 

8. Rozważenie poszukania powiatu partnerskiego - podpisanie umowy 

współpracy z Powiatem Bohoduchiw na Ukrainie. 

9. Możliwości pomocy Powiatu dla Młodzieżowej Rady Powiatu - wsparcie 

finansowe  dla członków Młodzieżowej Rady Powiatu Rawskiego. 

Przedstawiona informacja została przyjęta jednogłośnie i bez uwag.  
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 Przewodnicząca Rady zaproponowała też następujące punkty do pracy Rady 

w 2017 r.: 

1. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego oraz analiza sytuacji 

finansowej jednostek realizujących zadania z tego zakresu. 

2. Analiza zagospodarowania nieruchomości stanowiących mienie 

powiatowe. 

3. Informacja o działaniach prowadzonych przez powiat zmierzających 

do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu 

Rawskiego. 

4. Realizacja zadań w placówkach oświatowych i oświatowo 

- wychowawczych  –  ocena oferty oświatowej i poziomu kształcenia. 

5. Informacja dotycząca sytuacji na rynku pracy. 

6. Informacja o działaniach Powiatu Rawskiego w ramach: Związku 

Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 

Bzury i Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej. 

7. Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji Kolei 

Wąskotorowych. 

Proponowane punkty do pracy Rady Powiatu na 2017 rok zostały przyjęte 

przez Rade jednogłośnie. 

 

Ad.13 Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy 

Zarządu w okresie międzysesyjnym: 

 Rada Powiatu Rawskiego piątej kadencji na swojej XXI sesji w dniu  

18 listopada 2016 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała nr XXI/114/2016 w sprawie zmian budżetu roku 2016 

(ogłoszona w Dz.U.W.Ł pod poz. 5413 w dniu 08.12.2016 r.); 

2. Uchwała nr XXI/115/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016-2026; 

3. Uchwała 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; 

4. Uchwała nr XXI/117/2016 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony 

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

roku 2024 (ogłoszona w Dz.U.W.Ł pod poz. 5747 w dniu 22.12.2016 r.); 

5. Uchwała 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 (ogłoszona w Dz.U.W.Ł pod poz. 

5414 w dniu 08.12.2016 r.). 
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Uchwały zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu lub Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej jako organom nadzoru, a uchwały wymagające publikacji 

przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego  

i już są opublikowane. 

Do dnia dzisiejszego wpłynęły żadne zastrzeżenia i uwagi organów nadzoru. 

 

Zarząd Powiatu Rawskiego w okresie od poprzedniej sesji spotykał się  

w następujących sprawach:  

23.11. 2016 r.: 

1)  Uzgodnił lokalizację projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia  

w działkach o numerach ewidencyjnych: 70, 9/1, 13/1 w obrębie Podskarbice 

Szlacheckie, stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 4117E Ossowice-

Kaleń oraz w działkach o numerach ewidencyjnych: 502 w obrębie 

Kazimierzów, 56,79/2 w obrębie Regnów stanowiących pas drogowy drogi 

powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew oraz  działkach o numerach 

ewidencyjnych: 347 w obrębie Podskarbice Szlacheckie, nr 47 w obrębie 

Podskarbice Królewskie, 326 w obrębie Kazimierzów, 48 w obrębie Annosław 

stanowiących pas kolejowy kolei wąskotorowej. Inwestor SIME Polska Sp.  

z o.o. z siedzibą w Sochaczewie; 

2) Uzgodnił lokalizację projektowanej telekomunikacyjnej linii kablowej wraz z 

przyłączami w pasie drogi powiatowej nr 4100E – ul. Tomaszowska w Rawie 

Mazowieckiej (działka o numerze ewidencyjnym 145 w obrębie nr 7 Rawa 

Mazowiecka; 

3)  Zatwierdził postepowanie ofertowe  na wykonanie chodnika w miejscowości 

Konopnica; 

4)  Podjął Uchwałę  w sprawie ustalenia "Zasad rozpatrywania wniosków osób 

niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach  pilotażowego programu 

"Aktywny Samorząd" w 2016 r."; 

5)  Podjął Uchwałę  w sprawie przeprowadzenia kontroli w SPZOZ w Rawie 

Mazowieckiej; 

6) Zatwierdził postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

poniżej 30 tys. euro z zakresu zadań rządowych ustalającego odszkodowanie za 

zmniejszenie się wartości nieruchomości poł. w Łodzi przy ul. Zakładowej 18;  

7) Zatwierdził postępowanie o wartości poniżej 30 tyś euro z zakresu zadań 

rządowych w sprawie wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego  ustalającego 

odszkodowanie z tytułu służebności przesyłu  na rzecz PGE Dystrybucja na 

działce nr 61/1 -Skarbu Państwa poł. w obrębie Antoninów gm. Biała Rawska  

i działkach nr 302,303 położonych w obrębie Niemgłowy BC gm. Cielądz.; 

8) Wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na konwersję baz 

danych ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej , Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej do systemu teleinformatycznego  

EWID 2007; 
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9) Zatwierdził postępowanie na zlecenie wykonania operatu szacunkowego 

ustalającego wartość nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, 

poł. w obrębie 4 m. Rawa Mazowiecka przy ul. Targowej; 

10) Podjął decyzję w sprawie procedury sprzedaży nieruchomości poł. w Rawie 

Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego działka nr 549/4;  

11) Zapoznał się ze stanowiskiem w sprawie ustanowienia służebności przesyłu 

(odpłatnej, nieodpłatnej) sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul 

Targowej(działka nr 308/27, 308/5, 307/11, 307/12); 

12) Podjął Uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej sprzedaży 

środków trwałych ruchomych;  

13) Podjął Uchwałę w sprawie Regulaminu zamówień publicznych do 30.000 

euro realizowanych przez Powiat; 

14) Zatwierdził wynik konkursu na wybór organizacji pozarządowej realizującej 

nieodpłatną pomoc prawna w Białej Rawskiej - „Fundacja Obudźmy Nadzieję”; 

15) Rozpatrzył wniosek w sprawie umorzenia odsetek najemcy lokalu 

mieszkalnego; 

16)  Podjął Uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu; 

17)  Podjął Uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego; 

6.12. 2016 r.: 

1) Podjął Uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji zadania 

publicznego pod nazwą „Podejmowanie działań mających na celu prowadzenie  

rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” przez Stowarzyszenie 

Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” w Rawie 

Mazowieckiej; 

2)  Podjął  decyzję  w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez SPZOZ 

Pożyczki; 

3) Podjął uchwałę w sprawie zmiany terminu spłaty pożyczki udzielonej 

SPZOZ; 

4) Omówił wystąpienie pokontrolne NIK ( szpital); 

5) Rozpatrzył wniosek Komisji Oświaty o zakup komputera dla Biblioteki 

Powiatowej; 

6)  Podjął Uchwałę w sprawie umorzenia należności ( odsetki czynszowe 

najemcy); 

7)  Podjął Uchwałę w sprawie umorzenia należności Fundacji Inicjatyw 

Lokalnych; 

8) Wyraził zgodę  powołanie (w trybie zamówienia publicznego) koordynatora 

projektu „Scalenie gruntów obiektu Ścieki”  w ramach poddziałania „Wsparcie 

na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa  

i leśnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020;  

9)  Odmówił  rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości sprzedawanej  

w trybie rokowań położonych przy ul. Łowickiej i Zwolińskiego; 
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10)  Zapoznał się z propozycją zagospodarowania cz.dz nr 523/1 wraz z 

budynkiem mieszkalnym (dawny budynek stacyjny kolejki wąskotorowej) 

położonej  w Białej Rawskiej przy ul 15-go Grudnia; 

11) Rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie 

podpisania umowy użyczenia  cz. dz. nr 178/3 i 178/5 będących własnością 

Powiatu Rawskiego w celu dysponowania  na cele budowlane; 

12)  Przyjął autopoprawkę do Uchwały  w sprawie budżetu powiatu na 2017 rok 

13)  Przyjął autopoprawkę do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2016-2026; 

14)  Zapoznał się z opinią Komisji Budżetu i Finansów do projektu budżetu  

na 2017 r. 

15)  Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu; 

16 grudnia 2016 roku: 

1) Uzgodniono lokalizację projektowanej sieci wodociągowej w działce  

o numerze ewidencyjnym 96/2 w obrębie Dańków, stanowiącej pas drogowy 

drogi powiatowej nr 4103E Dańków - (Jakubów). Inwestor Gmina Biała 

Rawska; 

2) Uzgodniono lokalizację projektowanej sieci wodociągowej w działce o 

numerze ewidencyjnym 83 w obrębie Podsędkowice, stanowiącej pas drogowy 

drogi powiatowej nr 4101E (Piekarowo) - Biała Rawska oraz w działkach o 

numerach ewidencyjnych: 124 w obrębie Stara Wieś, 94 w obrębie Przyłuski 

stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 4127E Biała Rawska – 

(Wilków). Inwestor Gmina Biała Rawska; 

3) Uzgodniono lokalizację projektowanej linii energetycznej SN w działce o 

numerze ewidencyjnym 37/1 w obrębie Nowy Chodnów stanowiącej pas 

drogowy drogi powiatowej nr 4127E Biała Rawska – (Wilków). Inwestor PGE 

Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin Oddział Łódź-Teren  

ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź; 

4) Poinformowany został o konieczności ustanowienia nadzoru 

archeologicznego dla zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 

4111E Wałowice-Konopnica”; 

5) Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na użyczenie AMG 

Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu, pomieszczeń 

znajdujących się w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Rawie 

Mazowieckiej oraz w Białej Rawskiej; 

6) Przyjęto projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie organizacji 

wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów 

publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rawski; 

7) Przyjęto projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz 

niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie 
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Powiatu Rawskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania; 

8) Zapoznał się z informacją  o bieżącym funkcjonowaniu Szpitala Św. Ducha w 

Rawie Mazowieckiej;  

9) Zapoznał się z informacją o zaciągnięciu pożyczki wieloletniej przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej;  

10) Rozpatrzył wniosek  Spółki Rawa Wash w sprawie nabycia prawa 

użytkowania wieczystego należące do Powiatu Rawskiego na dz. nr 1328/20 

położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul Krakowskiej; 

11) Wyraził zgodę na ustanowienie hipotek na działkach według wykazu 

będących własnością Powiatu Rawskiego w celu zabezpieczenia pożyczki;  

12) Przyjął informację o możliwości wykreślenia z KW LD1R/00036699/5  

prowadzonej dla działki nr dz. 3/16 (obr. nr 5), położonej w Rawie 

Mazowieckiej w Dziale III wpisu o prawie odkupu przez Powiat udziału w tej 

działce należącego do Stanisława Świetlika; 

13) Podjął  uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu; 

14) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych; 

15) Przyjęcie proponowany porządek Sesji Rady Powiatu - 30grudnia.  

20.12. 2016 r.: 

1) Uzgodnił lokalizację i wydanie warunków technicznych dla przyłączenia do 

sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej 4110E – ul. Targowa w 

Rawie Mazowieckiej (działka nr ew. 313/1); 

2) Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci wodociągowej w działkach nr 

ew. 79/1, 79/2, 56, 306, 289 obręb Regnów, stanowiące pasy drogowe dróg 

powiatowych nr 4118E, 4306E i 4120E. Wnioskodawcą jest Gmina Regnów; 

3)  Wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania na zakup masy na zimno 

do remontów cząstkowych dróg  powiatowych w ilości 75 ton, szacowany koszt 

35 000 zł; 

4) Zatwierdził wynik postępowania na wyłonienie podmiotu do świadczenia 

usług medycznych polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz 

wystawieniu karty zgonu, osobom zmarłym na terenie Powiatu Rawskiego;  

5)  Zatwierdził harmonogram dyżurów aptek na styczeń – luty 2017 roku; 

6)  Zatwierdził wynik przetargu na sprzedaż samochodów; 

7) Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 

30 tys euro z zakresu zadań rządowych dotyczącego zlecenia wykonania operatu 

szacunkowego ustalającego wartość użytkowania wieczystego nieruchomości 

Skarbu Państwa poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul Browarnej (dz nr 221/2  

i 220/4 w obr. nr 4),  w związku z wnioskiem aktualnego użytkownika 

wieczystego nieruchomości  o sprzedaż  tego prawa;  

8) Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 

30 tys euro na prace serwisowe i administrowanie systemami komputerowymi 

obsługujących państwowy zasób geodezyjny i ewidencje gruntów i budynków. 

Do przedstawionej informacji uwag nie było. 
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Ad.14 Interpelacje i zapytania Radnych: 

Nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań. 

 

Ad.15 Sprawy różne i wolne wnioski: 

Pani Elżbieta Jasnowska – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej 

zaprosiła na X jubileuszowy koncert kolęd i pastorałek organizowany w Kościele 

NPNMP w Rawie Mazowieckiej w dniu 8 stycznia 2017 roku o godz. 15:00. 

Pan Starosta Józef Matysiak podziękował wszystkim radnym, pracownikom 

starostwa i wójtom za współpracę w roku 2016 i złożył najlepsze życzenia 

wszystkim obecnym na rok 2017. 

Pani Maria Charążka – Przewodnicząca rady Powiatu Rawskiego także 

podziękowała wszystkim radnym i innym samorządowcom za pracę w roku 2016; 

a także złożyła najlepsze życzenia na 2017 rok. 

 

Ad.16 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  

- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 13:45 dokonała 

zamknięcia obrad XXII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

W załączeniu: 

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

 

  


