
P R O T O K Ó Ł  NR  XXIII/2017 

z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 24 stycznia 2017 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 13 Radnych,  

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji.  

   

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

otrzymali, propozycji zmian nie było. Porządek obrad został przegłosowany 

przez Radę jednogłośnie. 

W związku z powyższym przystąpiono do realizacji następującego porządku 

obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Rawskiego 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok 

5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2017-2026 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

hipoteką 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Rawskiego w związku 

Powiatów Województwa Łódzkiego 

8. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku za 2016 rok 

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

Zarządu w okresie międzysesyjnym 

10.  Interpelacje i zapytania Radnych 

11.  Sprawy różne i wolne wnioski 

12.  Zamknięcie obrad                                                    

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

Rady Powiatu Rawskiego. Rada Powiatu, przy trzech głosach wstrzymujących 

się, przyjęła protokół z XXII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

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

budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2017. Omówienia głównych założeń budżetu 

dokonał Starosta Rawski – Józef Matysiak: 

 

Dochody powiatu na rok 2017 zaplanowano w wysokości 47 817 445 zł. 

Kwotę dochodów stanowią: 
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1. Dochody bieżące  w wysokości 44 265 526 zł, w tym: 

a)  dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej, w wysokości  5 279 485 zł;  

Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach: 

   

700 Gospodarka mieszkaniowa   92 965 zł 

710 Działalność usługowa   519 920 zł 

750 Administracja publiczna        90 234 zł 

754 Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa   

  3 327 684 

zł 

755       Wymiar sprawiedliwości                                                                                  125 208 zł 

851 Ochrona zdrowia  782 900 zł 

853 Pozostałe zadania z zakresie polityki 

społecznej  

 94 815 zł 

855       Rodzina                                                               245 759 zł 

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 

powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 

10 000 zł;  

c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane  

na podstawie porozumień, kwota dotacji to 1 033 002 zł; 

Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem 

dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych 

gmin i powiatów) oraz dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych 

gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim. 

d) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 2 437 514 zł; 

e) dochody własne oszacowano w wysokości 35 505 525 zł, w tym:  

Subwencje ogólne. 

Kwota subwencji ogólnej na 2017 rok to 24 275 808 zł, w tym:   

Część oświatowa 20 491 692 zł 

Część wyrównawcza 1 942 331 zł 

Część równoważąca 1 841 785 zł 

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  8 574 

741 zł. Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano  w wysokości 2 654 976 

zł, w tym:.  

Wpływy z opłat komunikacyjnych  1 100 000 zł 

Wpływy z najmu i dzierżawy  247 841 zł 

Wpływy z usług  622 000 zł 

Wpływy z różnych dochodów i opłat  120 520 zł 

Pozostałe 564 615 zł 

2. Dochody majątkowe w wysokości  3 551 919 zł, w tym: 

a) dochody ze sprzedaży majątku 1 232 729 zł, 

b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1 528 510 zł. 

c) dochody z udziałem środków unijnych 790 680 zł. 
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Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2017 roku  

to kwota     276 494 zł. 

Wydatki Powiatu  kwota 48 384 368 zł: 

1.Wydatki bieżące w wysokości 44 382 397 zł, w tym: 

a) jednostki budżetowe kwota 37 889 314 zł 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  27 697 869 zł 

- zadania statutowe 10 191 445 zł 

b) dotacje na zadania bieżące 1 068 488 zł 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 873 948 zł 

d) wydatki z udziałem środków UE 2 517 314 zł 

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 533 333 zł 

e) obsługa długu 500 000 zł 

2. Wydatki majątkowe w wysokości 4 001 971 zł, w tym: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 364 971 zł 

b) dotacje na inwestycje 637 000 zł. 

ROZCHODY I PRZYCHODY: 

Rozchody roku 2017 to kwota 496 535 zł: 

Raty kredytów, pożyczek i obligacji  496 535 zł, 

Przychody roku 2017 to kwota  1 063 458 zł, wolne środki z lat ubiegłych.  

OBSŁUGA DŁUGU POWIATU: 

Obsługa długu publicznego wyniesie 500 000 zł, stanowi to 1,1 % dochodów 

zaplanowanych na 2017 rok.  

DOTACJE: 

Dotacje zaplanowane na 2017 rok to kwota 1 705 488 zł, w tym: 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 577 555zł: 

a) dotacje podmiotowe 598 099 zł; 

b) dotacje celowe 979 456 zł; 

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota  

127 933 zł: 

a) dotacje celowe 127 933zł. 

ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 

1. "Scalanie gruntów obiektu Ścieki" umowa nr 00002-6502-UM500002/2016,                 

Starostwo  -  790 680 zł; 

2. "Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk" umowa nr RPLD.11.03.01-10-

0033/16 

-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka  -  530 371 zł; 

3. "Staże i praktyki w zawodach przyszłości" umowa nr RPLD.11.03.01-10-

0026/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka  -  589 825 zł; 

4. "Buduj karierę podczas stażu" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00,                         

Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka  -  331 131 zł; 

5. "Krok do kariery w branży samochodowej" umowa nr RPLD.11.03.01-10-

0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka  -  565 826 zł; 
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6. "Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej 

szkoły" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655, Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka  -  101 645 zł; 

7.  "Zawodowcy na europejskim rynku pracy" umowa nr POWERSE-2016-1-

PL01-KA102-024281, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska  -  

359 266 zł; 

8.  "Getting ready for the European job market" (Szykując się do europejskiego 

rynku pracy) umowa nr 2016-1-DE03-KA219-022848-3, Zespół Szkół CEZiU 

Rawa Mazowiecka  -  39 250 zł. 

INWESTYCJE: 

Inwestycje roku 2017 to kwota 4 001 971 zł, co stanowi 8,3 % wydatków 

ogółem: 

1. Inwestycja działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydatki majątkowe 

zaplanowano w wysokości 790 680 zł na inwestycję pn.: "Scalanie gruntów 

obiektu Ścieki". 

2. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe 

zaplanowano w wysokości 2 138 239 zł, w tym: 

-20 000 zł Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg 

powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami), 

- 1 490 633 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)  

- Lesiew na odc. Sierzchowy- Sanogoszcz-3,849 km”, 

- 481 970 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4118 Pukinin – (Mogielnica)  

na odc. Rylsk Duży – Turobowice od km 11+620 do 12+760, dł. 1140m”, 

- 145 636 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E w zakresie przebudowy 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108E Wałowice – Wilkowice w m. 

Wilkowice”. 

Dotacje na inwestycje 617 000 zł, w tym: 

- dla gminy Sadkowice 207 000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa 

drogi w miejscowości Nowy Kłopoczyn”, 

- dla Gminy Miasta Biała Rawska 110 000 zł na dofinansowanie zadania pn.: 

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

995 m”, 

- dla Gminy Rawa Mazowiecka 300 000 zł na dofinansowanie zadania pn.: 

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

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

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

Helenów, Jakubów”. 

3. Inwestycje działu 700 – gospodarka mieszkaniowa 10 000 zł, w tym: 

Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego 

od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład  Rogowskiej Kolejki 

Dojazdowej. 

4. Inwestycje działu 710 – działalność usługowa 20 000 zł, w tym: 

Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka) 20 000 zł. 
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5. Inwestycje działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa, wydatki majątkowe ogółem 26 000 zł. - zakup sprzętu 

informatycznego, elektronicznego i łączności, dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej  6 000 zł.  

6. Dotacja w wysokości 20 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji  

na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu  

do pełnienia służby patrolowej na terenie Powiatu. 

7. Inwestycje działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Zakup komputera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 

Mazowieckiej 5 000 zł. 

8. Inwestycje działu 900 – ochrona środowiska 350 000 zł 

Wydatki majątkowe w wysokości 350 000 zł na inwestycję pn.: „Remont 

kotłowni z zakupem pieców na gaz ziemny w budynkach Starostwa przy Placu 

Wolności oraz na ul.: Kościuszki”. 

9. Inwestycje działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Wydatki majątkowe w wysokości 45 052 zł na inwestycję pn.: „Rewitalizacja 

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

z remontem zabytkowego parowozu Px48-1911”. 

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 193 300 zł, co stanowi 0,4 % wydatków 

art. 222 ust. 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

dopuszcza 1% wydatków. 

Kwota rezerw celowych  wynosi 572 392 zł, co stanowi 1,2 % wydatków 

art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

dopuszcza 5% wydatków. Rezerwa oświatowa to kwota  491 692 zł, rezerwa na 

realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 80 700 zł. 

Pan Starosta odniósł się też to zgłoszonej przez radnych Klubu PIS w dniu 

19.01.2017 r. propozycji zmian do budżetu polegającej na zmniejszeniu w dziale 

75020 (starostwa powiatowe zadania statutowe) o kwotę 100 tys. zł i w dziale 

75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) o 10 tys. zł  

z przeznaczeniem na dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Rawie 

Mazowieckiej do potrzeb osób niepełnosprawnych (100 tys. zł), zakupu kamery 

video i oprogramowania do transmisji obrad sesji i innych uroczystości (5 tys. zł) 

i zakupu komputera dla Powiatowej Biblioteki Publicznej (5 tys. zł). 

Jak zaznaczył Pan starosta nie odnosi się do potrzeby i meritum tych propozycji, 

gdyż Zarząd Powiatu też dostrzega potrzebę, szczególnie dostosowania budynku 

do potrzeb osób niepełnosprawnych, to w tej chwili nie chciałby dokonywać 

zmian np. w dziale starostwa powiatowe, a składane propozycje jak najbardziej 

mogą być przedmiotem realizacji budżetu powiatu w ciągu roku , oczywiście gdy 

wygospodarowane zostaną środki pieniężne. 

Pan Starosta zwrócił się od Rady Powiatu o przyjęcie budżetu Powiatu na rok 

2017 w kształcie przedłożonym przez Zarząd Powiatu wraz z autoporawką.   

      Pan radny Adrian Galach zgłosił poprawkę do budżetu, w formie ustnej, 

odczytując jej treść. Propozycja zmian polegała na : 
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zmniejszeniu kwoty przewidzianej w dziale 75020 (starostwa powiatowe  

– zadnia statutowe) o kwotę 100 tys. zł; 

zmniejszenie kwoty przewidzianej w dziale 75075 (promocja jednostek 

samorządu terytorialnego) o kwotę 10 tys. zł 

Z przeznaczeniem na następujące cele: 

- kwotę 100 tys. zł na dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego  

do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

-  kwotę 5 tys. zł na zakup kamery i oprogramowania (transmisja z sesji rady 

oraz innych uroczystości); 

- kwotę 5 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowej Biblioteki 

Publicznej (oglądanie oraz wypożyczanie pozycji książkowych za pośrednictwem 

Internetu). 

Pan radny Bogdan Pietrzak zgłosił następujące propozycje zmian do projektu 

budżetu: 

- dokończenie odcinka drogi Biała Rawska - Sadkowice w obrębie miasta 

Biała Rawska (ul. Wiejska) – kwota potrzebna, według pana radnego Pietrzaka, 

to 70 tys. zł; 

- remont odcinka drogi Biała Rawska – Turowa Wola – 50 tys. zł (gdyż jest 

ważny ciąg komunikacyjny – wyjazd na S8); 

Jako źródło finansowania Pan radny Pietrzak wskazał dotację 200 tys. zł jaka 

jest przeznaczana na utrzymanie dróg powiatowych w mieście Biała Rawska. 

Pan Starosta Józef Matysiak, zabierając głos, wniósł o oddalenie  

w głosowaniu wniesionych poprawek. Jak zaznaczył Pan Starosta, Zarząd 

Powiatu widzi potrzebę dostosowania budynku na potrzeby osób 

niepełnosprawnych i będzie poszukiwał źródła finansowania; co do zakupu 

kamery na potrzeby m.in. transmisji obrad sesji, Starosta uważa,  

że dotychczasowy sposób relacjonowania przez media jest zupełnie 

wystarczający; z kolei zakup komputera dla Powiatowej Biblioteki Publicznej 

będzie dokonany z dotacji jaką otrzymuje ta jednostka (180 tys. zł). 

Odnosząc się do propozycji zmian zgłoszonych przez pana radnego Bogdana 

Pietrzaka, Starosta Matysiak stwierdził, że w przypadku drogi Biała Rawska  

– Turowa Wola, Zarząd Powiatu będzie czynił starania o kwotę większą  

z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych. Natomiast w przypadku 

ulicy Wiejskiej, według pan Starosty, niezbędny odcinek drogi został naprawiony 

i nie powinniśmy bez porozumienia z Burmistrzem Białej Rawskiej dokonywać 

podziału przyznanej dotacji na utrzymanie dróg powiatowych w mieście Biała 

Rawska 

Pan radny Bogdan Pietrzak, zwrócił uwagę na to, że od pewnego czasu  

w samorządzie istotnym elementem jest budżet obywatelski, czyli taki na który 

wpływ mają obywatele, którzy też chcą mieć coś do powiedzenia a radni po 

prostu uczestniczą w zgłaszaniu ich postulatów; według pana radnego Pietrzaka 

budżet nie może być tylko budżetem Zarządu Powiatu. Jak dodał pan radny 

Pietrzak, gdy był burmistrzem nie otrzymywał dotacji w takiej wysokości  
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i wystarczało na utrzymanie, a ponadto gmina Biała Rawska jest terytorialnie 

największa i powinna otrzymywać najwięcej środków pieniężnych na drogi. 

Pan Starosta Józef Matysiak stwierdził, że zaproponowane zmiany nie są 

możliwe do wprowadzenia w takiej konstrukcji jaką proponują radni PIS, ale jest 

to możliwe do realizacji w trakcie realizacji budżetu powiatu w ciągu roku  

i Zarząd Powiatu będzie starał się wnioski te realizować. 

Pan radny Pietrzak dodał, że nie chodzi o zabieranie pieniędzy miastu Biała  

Rawska, ale o realizację naprawy odcinków dróg głównie w obrębie tego miasta 

(tak w przypadku ul. Wiejskiej, jak i odcinka w kierunku Turowej Woli 

poczynając do ulicy Topolowej w mieście Biała Rawska). 

Pan radny Jarosław Uchman, stwierdził, że wnioskowana kwota (100 tys. zł) 

na dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych to 0,25 %  

budżetu; radni klubu PIS podnosili już ten problem przy poprzednim budżecie  

i pieniądze miały się znaleźć a się nie znalazły. Jak dodał Pan radny Uchman 

takie dostosowanie budynku jest obowiązkiem Zarządu i Rady, a należy 

podkreślić, że niepełnosprawnym trudno jest poruszać się po głównym budynku 

starostwa. 

Pan radny Adrian Galach wyraził smutek, że mimo jego interpelacji z sierpnia 

roku ubiegłego o wyodrębnienie w ramach budżetu Powiatu Rawskiego budżetu 

obywatelskiego, Zarząd Powiatu nie podjął żadnych działań w tym kierunku, nie 

wskazano żadnej możliwej kwoty jaka mogłaby być wykorzystana ani nie podjęto 

żadnych merytorycznych działań. Pan radny Galach wyraził nadzieję,  

że w budżecie na 2018 rok pojawi się budżet obywatelski, tak by mieszkańcy 

Powiatu mieli jakiś wpływ na wydatkowanie środków publicznych. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, pani przewodnicząca poddała pod 

głosowanie zgłoszonych na sesji propozycji poprawek do budżetu Powiatu 

Rawskiego.  

Poprawka pierwsza - radnych Klubu PIS, którą zgłaszał Pan Radny Adrian 

Galach, została odrzucona przy trzech głosach za jej uwzględnieniem i dziesięciu 

głosach przeciw. 

Poprawka Pana Radnego Bogdana Pietrzaka dotycząca dróg w mieście Biała 

Rawska również została odrzucona także stosunkiem głosów trzy za i dziesięć 

głosów przeciw. 

Następnie Pani Przewodnicząca poprosiło o opinię poszczególnych komisji 

Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2017. Opinie 

przedstawiali kolejno: Pani Maria Piątek (Komisja Oświaty, Kultury, Sportu  

i Promocji  - 4 głosy za i 2 wstrzymujące się w głosowaniu tej komisji), Pan 

Jarosław Kobierski (Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej – 4 głosy za), Pan 

Marek Szcześniak (Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 5 głosów 

za i 4 wstrzymujące się), Pan Henryk Majewski (Komisja Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa, Leśnictwa, geodezji i Gospodarki Terenami – 3 głosy za  

i 1 wstrzymujący się), Pan Ryszard Imioła (Komisja Budżetu i Finansów 3 głosy 

za i 1 wstrzymujący się). 
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Opinie wszystkich komisji były pozytywne; komisje nie zgłosiły też 

propozycji wprowadzenia do budżetu nowych wydatków lub zwiększenia 

wydatków przewidzianych w projekcie budżetu. 

W tym miejscu pani Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego zapoznała 

Radę z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi zespołu 

Zamiejscowego w Skierniewicach: Nr III/10/2017 z 16.01.2017 r. w sprawie 

opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Rawskiego na 2017 rok (załącznik  

do niniejszego protokołu) i Nr III/11/2017 z 16.01.2017 r. w sprawie opinii 

dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2017 rok (załącznik do niniejszego protokołu). 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały budżetowej, do treści 

której uwag nie zgłoszono. 

      Rada Powiatu Rawskiego przy 10 głosach za, dwóch przeciw i jednym 

wstrzymującym się przyjęła uchwałę nr XXIII/124/2017  w sprawie uchwalenia 

budżetu na 2017 rok, której projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

      Pan Starosta Józef Matysiak, w imieniu Zarządu Powiatu, podziękował 

Radzie za uchwalenie budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2017. 

 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017-26. 

Projekt uchwały omówiła pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu 

Rawskiego: 

Do opracowania prognozy dochodów na 2017 rok wykorzystano dane  

z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach  

w podatku dochodowym od osób fizycznych, zawiadomienia o dotacjach  

z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji 

rządowej zlecone do realizacji powiatom. Dochody własne oszacowano  

na podstawie obowiązujących umów oraz porozumień z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego. Ponadto wprowadzono dochody pochodzące  

ze źródeł zewnętrznych. Główne źródła dochodów bieżących w latach 2017  

- 2026 stanowić będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z wpływów  

z czynszów oraz opłaty komunikacyjnej, udziały w podatku dochodowym  

od osób prawnych i od osób fizycznych. Planując dochody zastosowano  

5% wskaźnik wzrostu. Zwiększenie dochodów bieżących w latach 2017- 2018 

spowodowane jest wprowadzeniem dochodów na projekty współfinansowane  

z Unii Europejskiej tj.: 2017 rok – 2 437 514 zł, 2018 rok – 1 556 143 zł, 2019 

rok – 84 965 zł. 

Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych, na lata 2017 – 2026, 

obejmuje dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz dochody na projekty 

współfinansowane z Unii Europejskiej. Dochody majątkowe UE: 2017 rok – 

790 680 zł, 2018 rok – 192 550 zł, 2019 rok – 3 430 257 zł. 

Dochody ze sprzedaży zostały oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości 

Powiatu przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe  
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do uzyskania ze sprzedaży na podstawie sporządzonych operatów 

szacunkowych. Planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości  

w poszczególnych latach: 

Plan na rok 2017 - działki nr 48/1, 48/2, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, 

wartość szacunkowa 151 000 zł, działka nr 549/2, położona Rawa Mazowiecka 

obręb 4, wartość szacunkowa 450 000 zł, działka nr 307/12, położona Rawa 

Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 224 446 zł, działka nr 307/16, 

położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 78 982 zł, działka nr 

307/17, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 77 924 zł, 

działka nr 307/18, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 77 

219 zł, działka nr 307/19, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość 

szacunkowa 79 866 zł, działka nr 307/20, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, 

wartość szacunkowa 76 161 zł, działka nr 307/21, położona Rawa Mazowiecka 

obręb 4, wartość szacunkowa 105 779 zł. 

Plan na rok 2018 - działka nr 3/22, położona Rawa Mazowiecka obręb 5, 

wartość szacunkowa 1 075 900 zł, działka nr 3/23, położona Rawa Mazowiecka 

obręb 5, wartość szacunkowa 89 500 zł, działka nr 3/25, położona Rawa 

Mazowiecka obręb 5, wartość szacunkowa 1 075 400 zł, działka nr 308/19, 

położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 785 416 zł. 

Plan na rok 2019 - działka nr 3/44, położona Rawa Mazowiecka obręb 5, 

wartość szacunkowa 1 626 216 zł. 

Planowane dochody majątkowe są źródłem planowanych wydatków 

majątkowych. Przy szacowaniu wydatków przyjęto, iż w każdym roku prognozy 

będą zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia i pochodne, spłatę rat kredytów, 

obsługę zadłużenia, sfinansowanie zadań statutowych oraz spłaty poręczeń.  

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono spłaty poręczonych 

kredytów dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej na cały okres obowiązywania 

umów. Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-05-000028 o udzielenie 

kredytu z dnia 7 grudnia 2005 r. na kwotę 5 000 000 zł, pozostało do spłaty  

na dzień 31.12.2016 r. - 1 983 334,31 zł. Zgodnie z harmonogramem płatności 

zabezpieczono w latach 2017-2022 po 283 333,00 zł, 2023 r. 283.336,32 zł. 

Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-07-000047 o udzielenie kredytu  

z dnia 27 grudnia 2007 r. na kwotę 4 000 000 zł, pozostało do spłaty na dzień 

31.12.2016 r. - 1 750 000 zł. Zgodnie z harmonogramem płatności 

zabezpieczono w latach 2017-2023 po 250 000,00 zł. Ponadto należną 

Powiatowi od SP ZOZ kwotę w wysokości 644 444,79 zł, z tytułu spłaconych za 

SP ZOZ poręczonych kredytów, planuje się umorzyć. Na koniec 2016 roku 

kwotę 444 444,79 zł, w 2017 roku kwotę 200 000 zł. W latach 2017 – 2019 będą 

realizowane wydatki na projekty bieżące i majątkowe, współfinansowane  

ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami. 

Przychody i rozchody budżetu: 

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2017 do 2026 wzięto pod 

uwagę zawarte umowy kredytowe, umowę emisji obligacji, harmonogramy spłat 
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kredytów oraz terminy wykupu obligacji. Zabezpieczono środki na obsługę 

zadłużenia tj.: odsetki od kredytów i obligacji. Zaplanowane przychody roku 

2017 to środki zgromadzone na rachunkach bankowych, głównie z tytułu 

Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Ochrony 

środowiska oraz pozostałe z lat ubiegłych. Przychody z GZGiK oraz ochrony 

środowiska stanowią źródło finansowania tego samego rodzaju wydatków 

zaplanowanych na 2017 rok. W roku 2019 zaplanowano przychody z tytułu 

spłaty pożyczek udzielonych SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej w wysokości  

3 283 333 zł (pożyczki: z 2013r. 250 000 zł, z 2014r. 2 500 000 zł, z 2016 r. 533 

333). 

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 

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

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240 z późn. zm): 

1."Scalanie gruntów obiektu Ścieki", umowa nr 00002-6502-UM500002/2016, 

Starostwo, okres realizacji 2016 r. – 2019 r. 

Wydatki w okresie realizacji Projektu 5 109 004 zł, w tym: 

- wydatki bieżące 391 549 zł, 

- wydatki majątkowe 4 717 455 zł; 

Źródła finansowania: 

- środki z budżetu krajowego 1 858 146 zł, 

- środki z budżetu UE 3 250 858 zł. 

2. "Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk" umowa nr RPLD.11.03.01-10-

0033/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r.  

– 2018 r. 

Wydatki w okresie realizacji Projektu 1 396 582 zł, w tym: 

- wydatki bieżące 1 338 363 zł, 

- Wydatki majątkowe 58 219 zł; 

Źródła finansowania: 

- środki z budżetu krajowego 117 255 zł (w tym wkład własny powiatu 42 000 

zł), środki z budżetu UE 1 279 327 zł. 

3."Staże i praktyki w zawodach przyszłości" umowa nr RPLD.11.03.01-10-

0026/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r.  

– 2018 r. Wydatki w okresie realizacji Projektu 1 658 347 zł, w tym: 

- wydatki bieżące 1 454 724 zł, 

- wydatki majątkowe 203 623 zł; 

Źródła finansowania: 

- środki z budżetu krajowego 138 031 zł (w tym wkład własny powiatu  

48.600zł), 

- środki z budżetu UE 1 520 316 zł. 

4. "Buduj karierę podczas stażu" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, 

Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r. 

Wydatki w okresie realizacji Projektu 921 325 zł, w tym: 
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- wydatki bieżące 906 485 zł, 

- wydatki majątkowe 14 840 zł; 

Źródła finansowania: 

- środki z budżetu krajowego 76 685 zł (w tym wkład własny powiatu 27.000zł), 

- środki z budżetu UE 844 640 zł 

5. "Krok do kariery w branży samochodowej" umowa nr RPLD.11.03.01-10 

-0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r.  

– 2018 r. Wydatki w okresie realizacji Projektu 1 392 033 zł, w tym: 

- wydatki bieżące 1 192 521 zł, 

- Wydatki majątkowe 199 512 zł; 

Źródła finansowania: 

- środki z budżetu krajowego 117 002 zł (w tym wkład własny powiatu 

40.000zł), - środki z budżetu UE 1 275 031 zł. 

6. "Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej 

szkoły" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655, Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2017 r. 

Wydatki w okresie realizacji Projektu 116 645 zł, są to wydatki bieżące. 

Źródło finansowania - środki z budżetu UE 116 645 zł. 

7."Zawodowcy na europejskim rynku pracy" umowa nr POWERSE-2016-1-

PL01-KA102-024281, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska, okres 

realizacji 2016 r. – 2017 r. Wydatki w okresie realizacji Projektu 365 266 zł,  

są to wydatki bieżące. Źródło finansowania - środki z budżetu UE 365 266 zł 

8. "Getting ready for the European job market" (Szykując się do europejskiego 

rynku pracy) umowa nr 2016-1-DE03-KA219-022848-3, Zespół Szkół CEZiU 

Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r. Wydatki w okresie 

realizacji Projektu 93 741 zł, są to wydatki bieżące. Źródła finansowania - 

środki z budżetu UE 93 741 zł. 

Do wyjaśnień Pani Skarbnik uwag nie było.         

Pozytywne opinie komisji Rady Powiatu Rawskiego przedstawili 

poszczególni przewodniczący komisji. 

Przed odczytaniem projektu uchwały Rady Powiatu, pani Przewodnicząca 

zapoznała radnych z uchwałą Nr III/390/2016 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30.12.2016 r. w sprawie opinii do projektu 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rawskiego.  

Rada Powiatu Rawskiego przy 10 głosach za i 3 głosach wstrzymujących 

się przyjęła uchwałę nr XXIII/125/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017-26, której projekt stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

 6 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką. 

Głos jako pierwszy zabrał Starosta Rawski Józef Matysiak: 
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W związku z koniecznością pokrycia uprzednich zobowiązań SPZOZ 

(pożyczka od firmy Temple Libra stała się wymagalna)  

w związku z czym celowym jest podjęcie uchwały, która pozwalała by 

zabezpieczyć hipoteką pożyczkę lub kredyt dla SPZOZ na pokrycie tych 

wcześniejszych zobowiązań. Powiat Rawski dysponuje nieruchomościami, które 

mogą być przedmiotem takiego zabezpieczenia. Została wykonana wycena. 

Uchwała wskazuje ogólną wartość nieruchomości na 23.827.000,00 zł. w 

związku z tym, że jest do uregulowania jest kwota 6,5 mln zł pożyczki 

udzielonej SPZOZ-owi przez Temple Libra i stała się ona już wymagalna, jedną 

z opcji jest zabezpieczenie udzielonej SPZOZ-owi pożyczki na 

nieruchomościach Powiatu. Uchwała przewiduje pewien zapas (hipoteka łączna 

umowna do kwoty 23.827.000,00 zł), tak żeby Zarząd Powiatu mógł wskazać 

nieruchomości do zabezpieczenia. 

Jak dodał pan Starosta, oczekiwana jest pożyczka wieloletnia z karencją 

dwuletnią, niezbędną do spłacenia istniejącego jeszcze zadłużenia na rzecz 

firmy Magellan (ok.1,8 mln zł). 

Pan radny Adrian Galach poprosił aby zapoznać opinie publiczną jakie 

nieruchomości planowane są do zabezpieczenia hipotecznego, gdyż uchwała 

wskazuje tylko numery ewidencyjne i numery obrębów ewidencyjnych. 

Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru  

i Gospodarki Nieruchomościami wskazał bliższą lokalizację tych nieruchomości 

w mieście Rawa Mazowiecka (działki zabudowane budynkami szpitala i wokół, 

ciąg nieruchomości od końca ulicy Zwolińskiego od trasy S8 w kierunku 

Leopoldowa tzw. Makrówki, jedna działka przy ul. Opoczyńskiej naprzeciwko 

Cynkowni, tzw. Anielska Górka i drogi dojazdowe do niej, nieruchomość 

zabudowana przy ul. Niepodległości 8 – SPZOZ i Poradnia, nieruchomość 

zabudowana przy ul Tomaszowskiej 8 – Wydział Infrastruktury a także 

nieruchomość przy ul. Targowej wzdłuż rzeki Rylki).  

Pan radny Galach zapytał które nieruchomości są obciążone na rzecz 

Magellana. Odpowiedział Pan Starosta Józef Matysiak, że chodzi o dwie działki 

przyszpitalne, w tym jedną zabudowaną, przy których widnieje wpis pierwotny 

hipoteki  w wysokości 6,5 mln zł i w rzeczywistości do spłaty pozostało  

ok. 1,8 mln zł na rzecz firmy Magellan. 

Pan radny Adrian Galach zapytał czy Zarząd Powiatu lub dyrekcja SPZOZ 

występowała o zgodę do firmy Magellan o dodatkową hipotekę  

na nieruchomość pod Szpitalem. 

Pan Starosta Matysiak odpowiedział, że o taką zgodę nie występowano,  

bo nie wiadomo czy Magellan będzie oferentem pożyczki, choć jest  

to wyobrażalne, że takim oferentem może być gdyż jest to instytucja działająca 

na rynku finansowym 

 Jak zaznaczył pan radny Galach na nieruchomość Szpitala (jako 

zabezpieczenie) jest brany kolejny duży kredyt i wyobrażalna jest sytuacja,  
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że wierzyciel wejdzie w prawa właściciela i może np. podnieść znacząco 

wysokość czynszu. 

Pan Starosta Matysiak stwierdził, że mamy zabezpieczyć pożyczkę na 

spłatę wierzytelności SPZOZ i w pierwszej kolejności obciążamy nieruchomości 

którym zabudowany jest szpital, czyli tam gdzie w wyniku wieloletnich strat 

powstał dług; Zarząd Powiatu zakłada obsługę tej pożyczki, chociaż mogą 

wydarzyć się różne sytuacje. Pan Starosta Józef Matysiak dodał, że  

w proponowanej uchwale nie ma nieruchomości, które są w Łódzkiej Specjalnej 

Strefie Ekonomicznej, a także obok tej Strefy wzdłuż drogi krajowej nr 8  

w istniejącej strefie przemysłowej. 

Pan radny Bogdan Pietrzak zapytał czy dobrze zrozumiał, że Zarząd 

Powiatu chce zastawiać budynek Szpitala, budynek Starostwa na ul. 

Tomaszowskiej 8 i budynek przychodni zdrowia przy ul. Niepodległości 8 - są 

to budynki użyteczności publicznej i przypadku niepowodzenia może to 

oznaczać utratę miejsc pracy dla ludzi tam pracujących i czy nie lepiej byłoby 

zastawić nieruchomości w strefie nie zabudowane?  

Pan Starosta Matysiak odpowiedział, że jeżeli będzie możliwość 

sprzedaży bardziej atrakcyjnych nieruchomości w Strefie, to nie widzi 

przeciwskazań, żeby pieniądze te przeznaczyć na spłatę zobowiązań  

i odblokowanie zastawionych nieruchomości. 

Pan radny Adrian Galach zapytał czy Zarząd Powiatu prowadził rozmowy  

z instytucjami finansowymi na temat udzielenia pożyczki czy kredytu, jeżeli tak 

to z jakimi i kiedy? 

Zarząd Powiatu analizuje sytuację na rynku instytucji finansowych  

i każde udzielenie kredytu wiąże się z udzieleniem poręczenia gdyż banki 

wymagają (na podstawie prawa bankowego) poręczenia przez Powiat,  

a to obciążałoby budżet po stronie zobowiązań i ograniczało możliwości np. 

inwestycyjne. Powiat pytał instytucji finansowych (Temple Libra, Magellan, 

banki spółdzielcze), ale to nie Powiat jest stroną, a wspiera tylko swój podmiot 

(tj. SPZOZ). Instytucje finansowe w pierwszej kolejności wskazały poręczenie, 

a w drugiej hipotekę jako zabezpieczenie ewentualnej pożyczki. 

Pan Radny Adrian Galach zapytał czy kwota 23.827.000,00 zł (zapisana 

w projekcie uchwały) jest pochodną rozmów z tymi instytucjami finansowymi? 

Starosta Matysiak odpowiedział, że jest to kwota wyceny tych 

nieruchomości i przewyższa ona znacznie potrzeby zabezpieczenia,  

a do ewentualnej umowy będzie potrzebna liczba nieruchomości 

zabezpieczająca pożyczkę na kwotę znacznie niższą (według szacunków 

Zarządu Powiatu ok. 15,5 mln zł). Jak dodał Pan Starosta w dzisiejszej uchwale 

chodzi o wyrażenie przez Radę zgody na to by Zarząd Powiatu mógł 

zaproponować pewne z tych nieruchomości do zabezpieczenia hipotecznego. 

Jak dopytał Pan radny Galach – kwota blisko 24 mln zł wynika tylko  

z symulacji, którą przeprowadził Zarząd Powiatu i podmioty finansowe nie 

określiły żadnych oczekiwań wstępnych. 



 14 

Jak odpowiedział pan Starosta, jak wynika z praktyki i dotychczasowych 

doświadczeń wielości oferentów do udzielania tego typu pożyczek nie ma. 

Pan radny Galach zapytał, z którymi bankami spółdzielczymi prowadzone 

były rozmowy. 

Pan Starosta odpowiedział, że z Bankiem Spółdzielczym w Białej 

Rawskiej, bo chodzi o podmiot tej wielkości, który samodzielnie udzieli takiej 

wielkości pożyczki czy kredytu. 

Pan Bogdan Pietrzak stwierdził, że wiele powiatów znalazło się w takiej 

sytuacji jak Powiat Rawski, także z zadłużonymi szpitalami i w tej sytuacji 

proponuje zwrócić się do instytucji centralnych, państwowych o pomoc  

w sprawie oddłużenia Szpitala, bo sami nie jesteśmy w stanie rozwiązać tej 

sytuacji; należy szukać środków pomocowych z zewnątrz, bo szpital jest 

potrzebny mieszkańcom Powiatu. 

Pan Starosta Józef Matysiak jeszcze raz poprosił, żeby przyjąć uchwałę 

zezwalającą na zabezpieczenie na naszych nieruchomościach (w postaci 

hipoteki) pożyczki udzielonej naszemu podmiotowi (tj. SPZOZ), dla którego 

Powiat jest organem założycielskim. 

Pan radny Adrian Galach zapytał jaki podmiot finansowy w grudniu 

proponował pożyczkę i jakie były warunki. 

Pani Anna Solecka – Dyrektor SPZOZ odpowiedziała, że wpłynęła jedna 

oferta od firmy Temple Libra  - pożyczka na kwotę 6,5 mln zł, a koszty jakie 

proponowała firma to ponad 810 tys. zł (było znacznie wyżej niż to co 

przewidywał SPZOZ) i z powodu tych kosztów unieważniony został przetarg. 

Pan radny Adrian Galach zapytał dlaczego kwota oczekiwanej pożyczki 

dla SPZOZ nie jest wpisana do uchwały? 

Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że przedmiotem uchwały jest 

wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką, a nie wysokość 

pożyczki. 

 Pan radny Jarosław Uchman, stwierdził, że jeżeli jest nam potrzebna 

kwota zabezpieczenia do 15,5 mln zł, to powinniśmy wykazać takie 

nieruchomości które tą kwotę zabezpieczają i starać się ochronić to mienie,  

na którym nam najbardziej zależy czyli szpital czy przychodnia. Pan radny 

dodał, że do uchwały powinna być załączona mapka nieruchomości, których 

dotyczy zabezpieczenie. Pan radny Uchman dodał, że nie rozumie takiej 

rozbieżności i takiej wysokiej kwoty planowanego zabezpieczenia jaki 

przewiduje proponowany projekt uchwały i czy to jest konieczne? 

Pani Dyrektor Anna Solecka odpowiedziała, że w przypadku ogłoszenia -

zapytania ofertowego dotyczącego pożyczki maksymalną kwotę zabezpieczenia 

hipotecznego jaką wskaże to będą nieruchomości o wartości do kwoty 

maksymalnej 15 mln zł. 

Pan radny Jarosław Uchman zaproponował - żeby w sytuacji gdy mamy 

taką nadwyżkę w zaproponowanej wartości nieruchomości do zabezpieczenia, 
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to właściwym rozwiązaniem byłoby wyłączenie z tej uchwały chociaż 

nieruchomości zabudowanej budynkiem SPZOZ. 

Pan Starosta odpowiedział, że nieruchomość zabudowana SPZOZ  

(ul. Niepodległości 8) nie będzie pierwszoplanową zaproponowaną  

do zabezpieczenia. 

Pan Radny Uchman odnosząc się do tego co powiedział Starosta, 

zaproponował, żeby w projekcie uchwały zawrzeć kolejność, które 

nieruchomości proponujemy w pierwszej kolejności do zabezpieczenia 

hipotecznego. 

Pan Starosta poprosił, żeby w kwestii wyboru nieruchomości  

do zabezpieczenia zaufać Zarządowi Powiatu. 

W związku z proponowanym projektem uchwały Pan Radny Adrian 

Galach odczytał oświadczenie następującej treści: 

Szanowni Państwo Radni, kilka dni temu otrzymałem odpowiedź na interpelację 

w sprawie sytuacji finansowej SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej za pierwsze 

półrocze ubiegłego roku oraz opis działań podjętych przez władze 

wymienionego podmiotu, mających na celu racjonalizację kosztów  

i zwiększenie przychodów. Łagodnie określając, wyniki nie napawają 

optymizmem. Dość powiedzieć, że przy przychodach niecałego miliona złotych, 

z czego przychody kontraktu z NFZ stanowią niecałe 300 tys., strata netto lekko 

przekroczyła 400 tysięcy złotych. Należności i środki pieniężne osiągnęły 

poziom 730 tysięcy złotych, natomiast zobowiązania stanowią 16 mln 147 tys. 

złotych, z czego blisko 10 mln złotych to zobowiązania krótkoterminowe. 

Doprawdy nie trzeba być wytrawnym analitykiem finansowym, aby zrozumieć 

dramatyczną sytuację SPZOZ.  

W jaki sposób władze SPZOZ chcą wyprowadzić podmiot z dramatycznej 

sytuacji? Jedna z recept to „racjonalizacja zatrudnienia poprzez zmniejszenie 

wymiaru pracy pracownika  administracyjnego z całego etatu na 1/2 etatu”.   

To nie żart, to dosłowny cytat z odpowiedzi. Ten konkret wspierają ogólniki 

typu „pozyskiwanie nowych podmiotów do korzystania ze świadczeń 

zdrowotnych”, „wynajem, dzierżawa wolnych pomieszczeń”, „podejmowanie 

działań na rzecz pozyskiwania nowych deklaracji od osób chcących korzystać  

ze świadczeń zdrowotnych”. Liczb, podpowiadających o ile wzrosną przychody 

z tytułu podjęcia tychże działań, nie ma żadnych.   

W tej sytuacji Zarząd Powiatu zachęca Radnych, aby wyrazili zgodę na 

obciążenie hipoteką łączną umowną do wysokości 23 mln 827 tysięcy złotych 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rawskiego, na rzecz podmiotu 

udzielającego pożyczki SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. Jednocześnie nie 

podając jakichkolwiek informacji ani o samym podmiocie, ani o kwocie 

pożyczki, warunkach na jakich pożyczka ma być udzielona, wreszcie terminie 

spłaty zobowiązania. Brak wskazania przyszłych źródeł spłaty pożyczki, przy 

powyższym, to już tylko drobny szczegół. 

Uwzględniając przytoczone powyżej dane finansowe SP ZOZ oraz 
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podejmowane przez władze SP ZOZ „działania na rzecz poprawy sytuacji” 

można ocenić propozycję Zarządu Powiatu jako wyjątkowo negatywną. Projekt 

uchwały zezwalającej na ustanowienie hipoteki traktuje Radnych jako bezwolną 

partyjną grupę, bezkrytycznie żyrującą in blanco wieloletnią radosną twórczość 

Zarządu Powiatu i władz SP ZOZ. Ponadto ta propozycja zakłada niezdolność 

Radnych do krytycznej oceny przyczyn obecnej sytuacji, a także i następstw 

tychże działań dla majątku powiatu rawskiego.  

Chciałbym tutaj przypomnieć, że wystąpienie pokontrolne NIK zawiera 

treści pozwalające przynajmniej rozważyć niedopełnienie obowiązków 

służbowych w zakresie nadzoru nad umową dzierżawy. Gdyby się okazało,  

że jedynym realnym skutkiem proponowanej przez Zarząd Powiatu uchwały, 

będzie poprawienie warunków dotychczasowej umowy pożyczki dla spółki 

Temple Libra, wspierający uchwalę Radni również zostaną postawieni w trudnej 

sytuacji. Przedstawiony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały jest nie  

do przyjęcia. Dziękuję. 

Pan Starosta Józef Matysiak, odpowiedział że w związku z tym,  

że mamy do czynienia z taką dziwna próbą zablokowania pomocy dla  Szpitala, 

wyraził zdumienie tym, że jest odczytywane stanowisko, które było 

przygotowane dużo wcześniej. Pan Starosta zgłosił wniosek formalny  

o zakończenie dyskusji w tym punkcie i przeprowadzenie głosowania. 

Wniosek o zakończenie dyskusji został przegłosowany przy dziesięciu 

głosach za i trzech głosach wstrzymujących się. 

Pan Radny Adrian Galach założył wniosek formalny o przeprowadzenie 

głosowania imiennego na procedowaną uchwałą. 

Pan Starosta Matysiak wniósł o oddalenie wniosku Pana Radnego 

Galacha, w związku z tym, że jesteśmy w sali, gdzie widać dokładnie kto jak 

głosuje. 

W wyniku głosowania, przy dwóch głosach za, dziesięciu głosach przeciw 

i jednym głosie wstrzymującym się, wniosek o głosowanie imienne został 

odrzucony. 

Pani Przewodnicząca poprosiła o opinię komisji do projektu uchwały. 

Radny Henryk Majewski, który w dniu 19.01.2017 r. przewodniczył 

posiedzeniu połączonych komisji: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Leśnictwa i Gospodarki Terenami, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Komunikacji i Transportu 

poinformował o pozytywnej opinii do niniejszej uchwały.   

Rada Powiatu Rawskiego, przy 10 głosach za, 2 głosach przeciw  

(B. Pietrzak. A. Galach) i 1 głosie wstrzymującym się (J. Uchman), przyjęła 

uchwałę nr XXIII/126/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości hipoteką, której projekt stanowi załącznik do niniejszego 

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

reprezentacji Powiatu Rawskiego w Związku Powiatów Województwa 

Łódzkiego.  

Omówienia głównych założeń uchwały dokonał pan Stefan Goryczka – 

dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej:  Zgodnie z treścią art. 69 ust. 2 

ustawy o samorządzie powiatowym oraz uchwały nr XX/108/2016 Rady 

Powiatu Rawskiego w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów 

Województwa Łódzkiego, wymagane jest ustalenie reprezentantów Powiatu 

Rawskiego do Zgromadzenia Powiatów Województwa Łódzkiego co daje 

podstawę do jego funkcjonowania. Związek będzie związkiem celowym, 

głównie w sprawach rozwiązań w geodezji i zasobie kartograficznym. 

Proponowanymi przedstawicielami do Zgromadzenia są Pan Wicestarosta 

Marian Krzyczkowski – i pan Stefan Goryczka – Geodeta Powiatowy. 

Radny Henryk Majewski również w tym miejscu przedstawił pozytywną 

opinię  połączonych komisji: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Leśnictwa i Gospodarki Terenami, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Komunikacji i Transportu.   

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę XXIII/127/2017  

w sprawie w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Rawskiego w Związku 

Powiatów Województwa Łódzkiego, której projekt stanowi załącznik  

do niniejszego protokołu. 

 

Ad.8 Sprawozdanie Starosty Rawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku za 2016 rok 

Omówienia dokonał pan Krzysztof Gawot – kierownik Oddziału Zarządzania 

Kryzysowego w Wydziale Polityki Społecznej: 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana w celu realizacji 

zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, 

inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Zadania Komisji określone zostały  

w art. 38 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

Sprawozdanie po przedstawieniu go radzie powiatu, publikowane jest  

w dzienniku urzędowym województwa. Sprawozdanie stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.  

Do przedstawionej informacji uwag nie było. 

       

Ad.9 Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy 

Zarządu w okresie międzysesyjnym: 

 Rada Powiatu Rawskiego piątej kadencji na swojej XXII sesji w dniu  

30 grudnia 2016 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała nr XXII/119/2016 w sprawie zmian budżetu roku 2016; 
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2. Uchwała nr XXII/120/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016-2026; 

3. Uchwała nr XXII/121/2016 w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu,  

które w roku 2016 nie wygasają z upływem roku budżetowego; 

4. Uchwała nr XXII/122/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek 

organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Rawski; 

5. Uchwała 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 na terenie Powiatu Rawskiego oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

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:  

10.01. 2017 r.: 

1) Uzgodnił lokalizację projektowanej sieci wodociągowej w działkach nr ew.    

   79/2 i  289 obręb Regnów, stanowiących pas drogowy drogi powiatowej  

   4306E . Wnioskodawcą była Gmina Regnów. 

2) Zatwierdził operat szacunkowy w zakresie określenia wynagrodzenia 

ustanowienia służebności przesyłu w związku z lokalizacją, posadowieniem i 

eksploatacją gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 315 mm w gruncie kolei 

wąskotorowej Rogów -Rawa-Biała na obszarze powiatów: brzezińskiego, 

skierniewickiego i rawskiego. 

Dotyczy to działek: 

a) powiat brzeziński: 

- gmina Jeżów, obręb Jeżów - działka nr 480/2, 

b) powiat skierniewicki: 

- gmina Głuchów, obręb Głuchów - działka nr 178, obręb 

Miłochniewice - działka nr 827, obręb Wysokienice - działka nr 463, 

obręb Złota - działka nr 569, 

c) powiat rawski: 

gmina miasto Rawa Mazowiecka, obręb 8 – działka 134,  

obręb 1 – działka nr 287, 296/1, 296/2, 296/3, 299 i 300. 

3) Zatwierdził złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie 

remontu parowozu (50.000zł). 

4) Uzgodnił zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Biała Rawska - fragment obszaru położonego w rejonie ul. Brukowej. 
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5) Przyjął  sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

za rok 2016. 

6) Rozpatrzył wniosku WOŚP Rawa i Przyjaciele o użyczenie w dniu 

15.01.2017r działek położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej 

stanowiących własność  i współwłasność Powiatu  Rawskiego (dz. nr 307/18  

- 307/21 i 307/12), dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

7) Pozytywnie rozpatrzył wniosek p. Elżbiety Śniady o umorzenie odsetek  

od należności czynszowych. 

8) Negatywnie rozpatrzył wniosek p. Matysek Małgorzaty o zawarcie umowy 

najmu( Stacja Kolejowa w Rawie Maz.). 

9) Zapoznał się z informacją w sprawie wyjazdu do Powiatu Bohoduchiw  

na Ukrainie. 

10) Podjął uchwały w sprawie upoważnienia do podpisywania umów w związku 

z centralizacją rozliczania podatku VAT. 

11)Zatwierdził ocieplenie stropu budynku Starostwa przy pl. Wolności 1  

(27130 zł). 

12) Zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym RIO. 

13) Rozpatrzył wniosek Dyrektora SP ZOZ na zaciągniecie pożyczki 

długoterminowej zabezpieczony hipoteka na nieruchomościach. 

16.01. 2017 r.: 

1) Uzgodnił lokalizację projektowanej sieci energetycznej SN w działce  

o numerze ewidencyjnym 127  w obrębie nr 1 Biała Rawska - miasto, 

stanowiącej pas drogowy drogi nr 4104E Biała Rawska - Babsk . Przedmiotowa 

inwestycja przeznaczona jest do zwiększenia mocy przyłączeniowej do chłodni 

owoców w m. Chrząszczewek. Inwestor PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź-

Teren Rejon Energetyczny Żyrardów. 

2) Wyraził  zgodę na zawarcie umowy na zbieranie, transport, unieszkodliwianie  

i utylizację padłych zwierząt z terenu pasa drogowego dróg powiatowych  

w powiecie rawskim. 

3) Wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na zakup paliw płynnych do pojazdów 

i sprzętu mechanicznego. 

4) Podjął uchwałę w sprawie umorzenie  odsetek czynszowych - p. E Śniady. 

5 Zapoznał się z planem pracy Zarządu na 2017 rok. 

5) Przyjął proponowany porządek Sesję Rady Powiatu. 

6) Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia hipoteki 

na  nieruchomościach położonych w Rawie Mazowieckiej. 

7) Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad reprezentacji 

powiatu rawskiego w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. 

8) Wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z miastem Rawa Mazowiecka  

na użyczenie działek nr 178/3 i 178/5(pl. Wolności) . 

9) Zatwierdził wynik rokowań na sprzedaż działki przy ul. Łowickiej 5 

(164.535zł). 
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24.01.2017r:  
- w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu zajmował się wnioskiem Radnych Klubu 

PIS dotyczącym propozycji zmian w projekcie budżetu na 2017 rok, a także 

zapoznał się z wynikami kontroli w SPZOZ. 

Pan Radny Jarosław Uchman zapytał czego dotyczyła kontrola w SPZOZ. 

Odpowiedzi udzieliła Pani Urszula Przerwa - Kierownik Oddziału Zdrowia  

i Spraw Obywatelskich w Wydziale Polityki Społecznej, informując że zgodnie 

z ustawą o działalności leczniczej SPZOZ podlega kontroli przez podmiot 

tworzący. Jest to kontrola coroczna z bieżącej działalności; została ona 

przeprowadzona w dniach 12.12.-16.12.2016 r. i dotyczyła ona: realizacji zadań 

statutowych SPZOZ, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, 

prawidłowości gospodarowania mieniem, gospodarki finansowej i wykonania 

zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli. 

 

Ad.10 Interpelacje i zapytania Radnych: 

W tym punkcie głos zabrał Radny Adrian Galach: nawiązując  

do wypowiedzi Pani Dyrektor SP ZOZ Radny złożył interpelację prosząc  

o udostępnienie i przesłanie raportu z kontroli w SP ZOZ w Rawie 

Mazowieckiej przeprowadzonej w dniach 11-16 grudnia 2016 r.  oraz 

interpelację dotyczącą powodu nieterminowego publikowania protokołów  

z posiedzeń Zarządu Powiatu Rawskiego w Biuletynie Informacji Publicznej,  

co zdaniem Radnego stanowi ograniczenie dostępu do informacji publicznej, 

ostatni protokół został opublikowany w BIP-ie 23 listopada 2016 r. Radny prosi  

o pisemną odpowiedź dotyczącą powyższej kwestii. 

 

Ad.11 Sprawy różne i wolne wnioski: 

Pan Radny Bogdan Pietrzak przypomniał o rocznicy Powstania Styczniowego 

(22/23 stycznia) i złożył wniosek o oddanie hołdu minutą ciszy wszystkim 

bohaterom Powstania Styczniowego. 

Pani Przewodnicza poprosiła wszystkich zebranych o minutę ciszy, co zebrani 

uczynili. 

Pan radny Jarosław Uchman zapytał o kategorię drogi miedzy Rawą 

Mazowiecką a Nowym Miastem, w związku z tym, że podczas obfitych opadów 

śniegu jest ona bardzo słabo odśnieżana. 

Pani dyrektor Killman wyjaśniła, że jest to droga wojewódzka. 

Pan wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Grzegorz Stefaniak 

zaproponował żeby sesje Rady Powiatu odbywały się w godzinach 

popołudniowych, tak by pracujący radni, a także mieszkańcy powiatu mogli bez 

przeszkód uczestniczyć w obradach sesji. 
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Ad.12 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  

- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 13:45 dokonała 

zamknięcia obrad XXIII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

W załączeniu: 

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

 

  


