
P R O T O K Ó Ł  NR  XXV/2017 

z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 21 marca 2017 roku  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

o godz. 1430 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.  

   

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

otrzymali, propozycji zmian nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty przez 

Radę Powiatu jednogłośnie w kształcie następującym: 

 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 

2. Przyjęcie porządku obrad; 

3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Rawskiego; 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2017; 

5. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół  

ponadpodstawowych i specjalnych; 

6. Informacja z rocznej działalności PCPR i realizacji zadań pieczy zastępczej; 

7. Informacja o sytuacji na rynku pracy w roku 2016; 

8. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego  

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

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

i o wolontariacie za rok 2016; 

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 XXIV sesji 

Rady Powiatu Rawskiego. Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół z XXIV 

Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 



 2 

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

zmian w budżecie Powiatu Rawskiego 2017 roku. Omówienia zmian dokonała 

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Zgodnie z pismem nr DF.VII.4021.5.1.2017.MŚ z dnia 2 lutego 2017 roku  

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększono dochody  

w rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 202 700,00 zł. Są to 

środki z Funduszu Pracy, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie w 2017 

roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne 

pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej pełniących 

funkcje doradców klienta. W rozdziale 85324 PFRON zwiększa się plan 

dochodów i wydatków o kwotę 1 155,00 zł. Są to środki finansowe 

przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi „Programu 

wyrównywania różnic między regionami”. 

Opinię pozytywną połączonych komisji: Budżetu, Zdrowia i Oświaty 

przedstawił Pan Tadeusz Damaz – wiceprzewodniczący komisji Budżetu  

i Finansów, który przewodniczył połączonemu posiedzeniu komisji. 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, do treści której uwag 

nie zgłoszono. 

      Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXV/133/2017  

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok, której projekt stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

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

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego oraz ustalenia sieci szkół  ponadpodstawowych i specjalnych.  

       Projekt uchwały omówił Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej: 

Zgodnie z art. 217 ust. 1 rada powiatu po uzyskaniu pozytywnej opinii 

kuratora oświaty, w terminie do dnia 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę  

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych  

do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych  

i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Rada Powiatu Rawskiego w dniu 23 lutego 2017 r. podjęła uchwałę nr 

XXIV/132/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia 

sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. Uchwała została przekazana 

zgodnie z art. 208 oraz 215 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe do zaopiniowania Łódzkiemu 

Kuratorowi Oświaty oraz związkom zawodowym zgodnie z art. 209 i 216 cyt. 

ustawy - z uwagi na to, że Powiat Rawski jest również organem prowadzącym 

publiczne Gimnazjum zgodnie z Porozumieniem Nr 81/2012 Rady Gminy Rawa 

Mazowiecka z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie założenia i prowadzenia 

przez Powiat rawski publicznego 3-letniego Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej 
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ul. Kościuszki 20 (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 

1468). W dniu 27 lutego 2017 r. Łódzki Kurator Oświaty pozytywnie 

zaopiniował powyższą uchwałę, pod warunkiem uwzględnienia w niej zmiany 

polegającej na usunięciu słowa "publiczne" z § 3 i § 4. Niniejsza uchwała 

uwzględnia warunek wskazany przez Łódzkiego Kuratora, co zgodnie z art. 217 

ust. 2 w/w ustawy oznacza, że uchwała uzyskała pozytywną opinię kuratora 

oświaty. Sieć szkół prowadzonych przez Powiat Rawski zapewnia realizację 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży zamieszkałym  

na terenie Powiatu Rawskiego. 

Opinię pozytywną połączonych komisji: Zdrowia, Oświaty i Budżetu 

przedstawiła Pani Maria Piątek – przewodnicząca Komisji Oświaty. 

       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXV/134/2017 

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych  

do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół  ponadpodstawowych  

i specjalnych, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

       

Ad.6 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył informacji z rocznej działalności 

PCPR i realizacji zadań pieczy zastępczej.  

Sprawozdanie omówiła Pani Sylwia Stangreciak z Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 

do niniejszego protokołu. Uwag do sprawozdania nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła informację z rocznej 

działalności PCPR i realizacji zadań pieczy zastępczej. 

 

Ad.7 W tym punkcie Rada zajęła się informacją o sytuacji na rynku pracy  

w roku 2016. 

 Informację przedstawiła Pani Bożena Woźniak – Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy, informując o podstawowych wskaźnikach dotyczących rynku 

pracy jak i działaniach PUP. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu. 

 Pan Radny Łukasz Salamon zapytał o liczbę osób, które nie podjęły pracy. 

Pani Dyrektor Woźniak wyjaśniła, że liczba 485 osób dotyczy osób, które 

nie stawiły się w Urzędzie i nie wyraziły gotowości podjęcia pracy.  

Pan Radny zapytał o rawską podstrefę Łódzkiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej - czy jest zainteresowanie inwestorów, czy koniunkturę można 

nazwać spadkową czy zwyżkową i jakie ewentualnie działania podjąć w celu 

pozyskania inwestorów. 

Pani Dyrektor Woźniak wyjaśniła, że na razie nie ma informacji o nowych 

inwestorach, zainteresowanych inwestowaniem na tych terenach. 

Pan Starosta Józef Matysiak podziękował za pracę Urzędu Pracy,  

co odzwierciedlają wyniki dotyczące bezrobocia. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła informację o sytuacji na 

rynku pracy w roku 2016. 
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Ad.8 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za rok 2016. 

Sprawozdanie omówił Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, 

omawiając realizację programu uchwalonego uchwałą Rady Powiatu Rawskiego 

Nr XII/76/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Rocznego 

Programu Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi 

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

2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie przedstawione 

sprawozdanie. 

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

Zarządu w okresie międzysesyjnym: 

 Rada Powiatu Rawskiego piątej kadencji na swojej XXIV sesji w dniu  

23 lutego 2017 roku podjęła następujące uchwały: 

1)Uchwała nr XXIV/128/2017 w sprawie zmian budżetu roku 2017; 

2)Uchwała nr XXIV/129/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017-2026; 

3)Uchwała nr XXIV/130/2017 w sprawie określenia zadań związanych  

z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości 

środków finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizacje tych 

zdań w 2017 r.; 

4)Uchwała nr XXIV/131/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 

środków PFRON na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii 

zajęciowej lub jego doposażenie; 

5)Uchwała nr XXIV/132/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia 

sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. 

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. 
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Zarząd Powiatu Rawskiego w okresie od poprzedniej sesji spotykał się  

w następujących sprawach (3 posiedzenia):  

23 lutego 2017 roku: 

1) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2017 rok.  

7 marca 2017 roku: 

1)zatwierdził wynik  postępowania do 30 tys. EURO na wycinkę drzew 

przydrożnych z pasa dróg powiatowych; 

2)zapoznał się  ze sprawozdaniem z  wykonania zadania publicznego  

– podejmowanie działań  mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnej; 

3)zapoznał się z  wnioskiem dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych  

w sprawie przekazania dodatkowych środków finansowych na remont stołówki  

(decyzja PWIS w Łodzi); 

4)zapoznał się z wykonaniem zaleceń Zarządu Powiatu kierowanych  

do Zarządu AMG Centrum Medyczne Sp .z o.o. związanych z  realizacją  

umowy dzierżawy; 

5)zapoznał się z zawiadomienie Burmistrza Rawy Mazowieckiej  

o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rawa Mazowiecka , fragmenty położone przy ulicach: Mszczonowskiej, 

Jerozolimskiej i Wodnej, Jana Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, 

Jerozolimskiej i Słonecznej, Zamkowa Wola, Konstytucji 3-go Maja  

i Krakowskiej, Warszawskiej i Targowej, Kardynała Wyszyńskiego i Adama 

Mickiewicza, Kolejowej i łowickiej, Jana Chryzostoma Paska, Dolnej i Juliana 

Tuwima, Księże Domki, oraz Juliusza Słowackiego i Katowickiej; 

6)zapoznał się ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka – fragment w rejonie ul. Białej oraz 

obszary położone w rejonie ulic: Katowickiej, Słowackiego oraz Księże Domki. 

14 marca 2017 roku: 

1)zapoznał się z informacją o rozliczeniu Umowy o wsparcie realizacji zadania 

publicznego  pn. Podejmowanie działań mających na celu prowadzenie 

rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (realizowanej przez 

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro 

Dzieci”; 

2)wyraził zgodę  na przygotowanie postępowania do 30 tys. EURO na 

profilowanie dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej oraz usługi koparką; 

3)rozpatrzył możliwość udział Powiatu w II etapie konkursu  

„MODERNIZACJA ROKU 2016”; 

4)rozpatrzył przejęcie na rzecz Powiatu działki o numerze ewidencyjnym: 125/3 

w obrębie Rossocha i działki nr 125/4 w obrębie Rossocha; 

5)przyjął projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia 

sieci szkół  ponadpodstawowych i specjalnych; 
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6)uzgodnił projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka w zakresie pasów drogowych ulic  

w rejonie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego; 

7) zapoznał się z  informacją w sprawie wyniku  postepowania w rokowaniach 

sprzedaży nieruchomości (Warsztaty szkolne); 

8)przyjął projekt uchwały w sprawie sprzedaży użytkowania wieczystego 

działki przy ul. Krakowski; 

9)zapoznał się z informacją o sytuacji finansowej powiatu możliwości  

i potrzeby; 

10)podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru 

partnerów krajowych do przygotowania i realizacji projektu ogłoszonego przez 

WUP w Łodzi; 

11)zapoznał się z informacja  dotyczącą zapytania  o możliwości ustalenia 

składników objętych rokowaniami dot. nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Rawskiego poł. w Rawie Mazowieckiej przy  ul. Zwolińskiego; 

12)zatwierdził wynik postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatu 

szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości Skarbu Państwa, położonej 

w Rawie Mazowieckiej, oznaczonej nr działki 547/2 w obręb nr 7, w związku  

z wnioskiem o sprzedaż  w/w nieruchomości; 

13)informacja w sprawie wyjazdu delegacji  powiatu rawskiego do powiatu 

Bohoduchiw; 

14)wyraził zgodę na ogłoszenie konkursu „Radosne Święto”; 

15) Wyraził zgodę na używanie herbu Powiatu Rawskiego przez Powiatową 

Radę Działalności Pożytku Publicznego; 

16) Zatwierdził propozycję  porządku najbliższego posiedzenia Rady Powiatu. 

 

W tym miejscu Pan Radny Adrian Galach kolejny raz zwrócił uwagę na 

niepublikowanie protokołów z Zarządu Powiatu Rawskiego na Biuletynie 

Informacji Publicznej; ostatni z protokołów, który jest opublikowany, datowany 

jest na 7 lutego br., a według informacji Pana Starosty od tego czasu odbywały 

się kolejne posiedzenia Zarządu jak i sesje Rady Powiatu. 

Pan Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że protokoły są publikowane po 

ich przyjęciu. 

Jak dodał Pan Radny Galach, skoro według porządków posiedzeń Zarządu 

Powiatu, przyjmowany jest protokół z poprzedniego posiedzenia, to powinien 

być też publikowany. 

 

Ad.10 Interpelacje i zapytania Radnych: 

Radny Adrian Galach złożył zapytanie - czy została podpisana umowa 

pożyczki pomiędzy  SPZOZ w Rawie Mazowieckiej a firmą Magellan S.A.  
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na podstawie postępowania ofertowego, które miało zakończyć się na początku 

lutego.                                                                                                                                    

Pan Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że to zapytanie ofertowe formułował 

SPZOZ, wyłoniono pożyczkodawcę i jest podpisana umowa pożyczki.  

W związku z powyższym Pan Radny Adrian Galach złożył interpelację 

ustną - o udostępnienie treści i przesłanie umowy pożyczki zawartej pomiędzy 

spółką Magellan a SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

Pan Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że nie ma żadnych przeszkód, 

całość postepowania jest jawna i jak najbardziej umowa pożyczki będzie 

udostępniona radnemu Galachowi. 

Pan radny Łukasz Salamon zbierając głos stwierdził, że interesuje go etap 

prac na drogach powiatowych po zimie tj. niwelacja wyrw i  uzupełnianie 

ubytków – w jakiej aktualnie gminie prowadzone są prace.  

W nawiązaniu do powyższego złożył interpelację w formie ustnej  

– udostepnienie informacji dotyczącej wydatkowania i nakładów na drogi 

powiatowe z trzech ostatnich lat, z wyszczególnieniem na poszczególne gminy.  

Pan Starosta odpowiedział, że taka informacja jest dostępna i będzie 

przygotowana dla radnego Salamona  

Pan Leszek Przybył – zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury udzielił  

informacji gdzie aktualnie prowadzone są bieżące prace na drogach powiatowych 

w związku z ubytkami po zimie: remonty powierzchniowe wykonywane są na 

bieżąco, na ile pogoda na to pozwala; na obecną chwilę wykorzystano już  

49 ton masy; remonty te wykonywane są we wszystkich gminach, szczególnie 

tam gdzie po lustracjach są największe wyrwy; prace wykonywane są na trzy 

brygady remontowe. 

Pan Radny Salamon zapytał też o rozstrzygnięcie przetargu, który miał się 

rozstrzygnąć w dniu przed Sesją. 

Pan Dyrektor Przybył  odpowiedział, że rozstrzygnięcie (droga w 

Sierzchowach), o które pyta pan Radny przewidziane jest na 27 marca. 

    
Ad.11 Sprawy różne i wolne wnioski: 

Pan Radny Adrian Galach zapytał ile wynosi termin oczekiwania na wpisanie 

do ewidencji map do celów projektowych w Wydziale Geodezji. 

Pan Stefan Goryczka – dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami odpowiedział, że zgodnie z przepisami ten termin powinien 

być niezwłoczny, ale zdarzają się przypadki, że termin ten wynosi nawet do 

miesiąca. 

Jak dodał radny Galach, z informacji jakie otrzymał, termin oczekiwania 

wynosi około miesiąca, tymczasem w samorządzie skierniewickim termin ten 

wynosi maksymalnie 7 dni; w związku z czym z czego wynika ta różnica 

czasowa? 

Pan dyrektor Goryczka poinformował, że trudno jest mu się odnosić do 

sytuacji w innych powiatach, może to wynikać, ze stopnia szczegółowości 
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weryfikacji map i ogólnej ich ilości do wprowadzenia. Jak dodał Pan dyrektor 

Goryczka, po ostatniej naradzie z geodetami z innych powiatów, Starostwo 

Powiatowe w Rawie Mazowieckiej nie jest na ostatnim miejscu jeżeli chodzi  

o ten czas zarejestrowania map w ewidencji.  

Pan Starosta Józef Matysiak dodał, że Starostwo Powiatowe po raz kolejny 

otrzymuje od Wojewody prace geodezyjne z terenu miasta Łodzi dotyczące 

ustalania odszkodowań za nieruchomości; odbywa się to bez dodatkowych 

środków. 

Co do kwestii ewidencjonowania map, Pan Starosta stwierdził, że wpływa na 

to i liczba spraw i kadra, gdyż decyduje rynek pracy; a doświadczeni  

i z uprawnieniami geodeci wybierają często korzystniejsze oferty pracy  

u pracodawców prywatnych. 

Pan Wicestarosta marian Krzyczkowski dodał, że w sprawach map też wpływ 

ma to czy praca jest poprawnie wykonana, ale niewątpliwie odczuwalny jest brak 

kadry i często pracownicy wybierają korzystniejsze oferty u pracodawcy 

prywatnego. 

Pan Radny Łukasz Salamon zapytał o termin zniesienia nakazu drobiu  

w zamknięciu. 

Pan Starosta Matysiak odpowiedział, że jest to działanie głównego Lekarza 

Weterynarii, ale najbardziej prawdopodobnym terminem jest koniec marca  

i jeżeli będzie on przedłużony to decyzją GLW. 

Pan Radny Bogdan Pietrzak zbierając głos, zwrócił uwagę na to że w 

ostatnim okresie w płodozmianach i sadownictwie coraz więcej szkód wyrządzają 

łosie i czy w związku z tym prowadzona jest akcja informacyjna wśród rolników 

gdzie maja zgłaszać się po odszkodowania. 

Pan radny Jacek Otulak poinformował, że na ostatniej sesji Rady Gminy Biała 

Rawska były rozdawane takie informacje wśród sołtysów i rolników. 

Pan Radny Adrian Galach stwierdził, że śledząc ostatnie doniesienia prasowe 

dotyczące wypadków i zdarzeń drogowych, można zauważyć, że poszkodowani 

są zabierani głównie np. do szpitala w Skierniewicach albo zabierani przez 

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – dlaczego nie są przewożeni do szpitala  

w Rawie? 

Pan Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że jest to pytanie do lekarzy 

kierujących i będących na miejscu akcji ratowniczej, a często poszkodowani 

wymagają opieki np. na oddziale ortopedycznym, a takiego w Rawie nie ma. 

Pan Radny Galach zapytał czy Zarząd Powiatu planuje się przyjrzeć tej 

sprawie ilu pacjentów trafia do szpitala w Rawie, a ilu do szpitali ościennych. 

Pan Starosta Matysiak odpowiedział, że Zarząd Powiatu nie może 

odpowiadać za to gdzie lekarze pogotowia kierują pacjentów. 

Pan Radny Adrian Galach zapytał czy Zarząd Powiatu otrzymał od 

dzierżawcy Szpitala wykaz rzeczowo – finansowy dotyczący m.in. dostosowania 

szpitala do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia. 
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Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski poinformował, że taki wykaz nie 

wpłynął, a materiał przedstawiony w październiku zeszłego roku został 

odrzucony przez Zarząd. 

Na zakończenie Pan Starosta Józef Matysiak zaprosił wszystkich obecnych  

na spotkanie wielkanocne, które odbędzie się we wtorek 11 kwietnia  

o godz. 15:00 w Sali konferencyjnej Starostwa. 

 

Ad.12 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  

- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 16:00 dokonała 

zamknięcia obrad XXV sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

W załączeniu: 

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

 

  


