
P R O T O K Ó Ł  NR  XXVII/2017 

z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 19 maja 2017 roku  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

o godz. 1400 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 XXVII sesji Rady Powiatu Rawskiego wniosek 

zgłosił Pan Radny Henryk Majewski, a dotyczył on włączenia do porządku 

obrad punktu – ocena sytuacji w rolnictwie po wiosennych anomaliach 

pogodowych w obecnym roku - jako punktu 10.  

Pan Radny Łukasz Salamon zaproponował wykreślenie punktów 

oznaczonych numerami 4 (zmiany w budżecie powiatu roku bieżącego)  

i 5 (zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu) z uwagi na to, że na 

Komisji Komunikacji i Transportu nie były omawiane projekty tych dwóch 

uchwał. 

Wnioski dotyczące porządku obrad Pani Przewodnicząca poddała pod 

głosowanie: wniosek o wprowadzenie punktu o anomaliach pogodowych został 

przegłosowany jednogłośnie; natomiast wniosek o wykreślenie punktów 

budżetowych nie został przegłosowany (za 2 głosy - Ł Salamon i A. Galach,  

1 wstrzymujący się – B. Pietrzak i 10 przeciw). 

W głosowaniu nad całym porządkiem obrad 11 radnych było za i 2 przeciw 

(A. Galach i Ł. Salamon).  Porządek obrad został przyjęty przez Radę Powiatu 

w kształcie następującym: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 

2. Przyjęcie porządku obrad; 

3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Rawskiego; 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2017; 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2017-2026; 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań  

związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz 

wysokości środków finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na 

realizację tych zadań w 2017 r.; 

7. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Rawskim za 2016 r.; 

8. Ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w Powiecie 

Rawskim za rok 2016; 
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9. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej  za 2016 rok, 

wraz z  bilansem i rachunkiem zysków i strat; 

10. Ocena sytuacji w rolnictwie po wiosennych anomaliach pogodowych  

w obecnym roku; 

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

Zarządu w okresie międzysesyjnym; 

12. Interpelacje i zapytania Radnych; 

13. Sprawy różne i wolne wnioski; 

14. Zamknięcie obrad. 

                                                                                    

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

Rady Powiatu Rawskiego. Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół z XXVI 

Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

W tym miejscu Pani Przewodnicząca zaproponowała, żeby w związku z tym  

iż Sejmik Województwa Łódzkiego ogłosił rok 2017 Rokiem Reymontowskim, 

uczcić pamięć tego wielkiego pisarza i Noblisty, którego 150 rocznicę urodzin 

obchodziliśmy 7 maja 2017 roku. Pani Beata Paramuszczak z ZSO im. 

Władysława Stanisława Reymonta opowiedziała o kilku ciekawych faktach  

z życia Władysława Reymonta, a następnie został wyświetlony film „Tam gdzie 

pisał Reymont” wyprodukowany przez Wytwórnię Filmów Oświatowych  

w Łodzi. 

 

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: 

Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 10 000 zł z działu  

020 – Leśnictwo do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia monitoringu terenów 

zagrożonych ruchami masowymi ziemi, na terenie wszystkich gmin Powiatu 

Rawskiego. 

Na podstawie Uchwały nr XXVII/173/17 Rady Gminy Cielądz z dnia  

15 maja 2017 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej dla Powiatu Rawskiego o kwotę 80 000 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odc. Sierzchowy- Sanogoszcz-3,849 km” 

w dziale 600 – transport i łączność. 

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

ze środków z rezerwy ogólnej zaplanowano dotację w wysokości 1 000 zł  

w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem  

na dofinansowanie zakupu psa służbowego oraz jego przeszkolenia. 

Na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu 

Rawskiego (Gmina Regnów – umowa nr 13/2017 z dnia 02.03.2017 r., Gmina 
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Rawa Mazowiecka – umowa nr 24/2017 z dnia 02.03.2017 r., Gmina Biała 

Rawska – umowa nr Or.1615.55.2017 z dnia 03.03.2017 r., Gmina Sadkowice  

– umowa nr 153/2017/OR (nasz nr Or.1615.66.2017) z dnia 06.03.2017 r., 

Gmina Cielądz – umowa z dnia 24.03.2017 r.) w rozdziale 85333 - Powiatowe 

urzędy pracy zwiększa się plan dochodów o 9 000 zł z tytułu pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności 

poradnictwa zawodowego (zakup urządzenia wielofunkcyjnego). Dokonuje  

się jednocześnie przesunięcia środków w kwocie 1 500 zł z wydatków 

bieżących do wydatków majątkowych, aby w wystarczającym stopniu 

zabezpieczyć realizację zadania. 

W dziale 855 – Rodzina w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Rawie Mazowieckiej dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 9 020 

zł ze środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych do dotacji na zadania 

bieżące - dla powiatu jędrzejowskiego, w którym w rodzinie zastępczej zostało 

umieszczone dziecko z terenu powiatu rawskiego. 

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na podstawie 

umowy darowizny nr FGPKP/14/02/2017/TR z dnia 31 marca 2017 roku  

z Fundacją Grupy PKP zwiększa się dochody z tytułu darowizny w wysokości 

70 000 zł z przeznaczeniem na przywrócenie do ruchu zabytkowego parowozu 

wąskotorowego Px48-1911. Zgodnie z pismem z Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego nr DOZPRD.6530.194.2017.MCH w powyższym 

dziale na wymienione wydatki inwestycyjne zwiększa się dochody majątkowe  

o kwotę 140 000 zł. 

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku  

- zmniejszenia: 35 200 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4118 Pukinin – 

(Mogielnica) na odc. Rylsk Duży – Turobowice od km 11+620 do 12+760, dł. 

1140 m”; 

- zwiększenia: 115 200 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E 

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

10 500 zł „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kserowania i drukowania” 

210 000 zł „Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa  

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

Dotacje udzielone w roku 2017 z budżetu podmiotom należącym  

i nienależącym do sektora finansów publicznych - zwiększenia: 

1 000 zł wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – zadania własne; 

9 020 zł dotacja celowa dla Powiatu Jędrzejowskiego– zadania własne. 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zwiększenia: 115 200 zł 

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

Sierzchowy - Sanogoszcz” – wydatki majątkowe. 

Opinię pozytywną połączonych komisji: Komisji Budżetu, Finansów  

i Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił Pan Ryszard Imioła – 

przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 
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Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, do treści której uwag 

nie zgłoszono. Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę  

nr XXVI/139/2017  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 

zmian w Wieloletniej Prognozie Powiatu Rawskiego na lata 2017-26.  

       Omówienia uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu 

Rawskiego: 
Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian budżetu roku 

2017 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową, w zakresie 2017 roku  

do Budżetu Powiatu. Wprowadza się również 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: 

1."Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku 

Sierzchowy - Sanogoszcz", umowa nr 00064-65151-UM0500177/16, Starostwo 

Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2016 r. - 2017 r. 

Wydatki w okresie realizacji Projektu 1 605 833 zł, w tym: Wydatki majątkowe 

1 605 833 zł - źródła finansowania: 

- środki z budżetu krajowego 662 964 zł (wkład własny powiatu); 

- środki z budżetu UE 942 869 zł. 

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - zmiany: 

1."Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie  

e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego" Wartość 

kosztorysowa zadania 1 350 000,00 zł; nakłady poniesione do 2016 roku 0,00 zł; 

nakłady planowane na 2017 rok 0,00 zł - wkład własny. 

Nakłady planowane na 2018 rok 750 000,00 zł - wkład własny. 

Nakłady planowane na 2019 rok 150 000,00 zł - wkład własny. 

Nakłady planowane na 2020 rok 150 000,00 zł - wkład własny. 

Nakłady planowane na 2021 rok 150 000,00 zł - wkład własny. 

Nakłady planowane na 2022 rok 150 000,00 zł - wkład własny. 

Opinię pozytywną połączonych komisji: Komisji Budżetu, Finansów  

i Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił Pan Ryszard Imioła – 

przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, do treści której uwag 

nie zgłoszono 

     Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXVII/140/2017  

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Powiatu Rawskiego na lata 2017-26, 

której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

       

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

zmiany uchwały w sprawie określenia zadań  związanych z rehabilitacją 
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zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 

finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizację tych zadań 

w 2017 r.  

Projekt uchwały omówiła Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska  

– dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 

W związku z niewystarczającą ilością środków finansowych otrzymanych 

z PFRON na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046) proponuje się przesunięcie 

kwoty 13.000 zł. przeznaczonej na realizację zadań zlecanych zgodnie  

z art. 36 ww. ustawy na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych, na które to zadania jest największy niedobór środków 

finansowych. Kwota 13.000 zł. była przeznaczona na realizację zadania 

publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie 

rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie powiatu rawskiego. 

Realizacja zadania w bieżącym roku została zabezpieczona. Zadanie to jest 

realizowane przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 

Niepełnosprawnych " Dobro Dzieci" w Rawie Mazowieckiej i finansowane jest 

z innych źródeł. Można więc przeznaczyć powyższe środki finansowe PFRON 

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

Opinię pozytywną połączonych komisji: Komisji Budżetu, Finansów  

i Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił Pan Ryszard Imioła  

– przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 

Po odczytaniu przez Przewodniczącą Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie 

przyjęła uchwałę nr XXVII/141/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia zadań  związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 

niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych  

z PFRON, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2017 r., której projekt 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.7 W tym punkcie Rada zajęła się oceną zasobów pomocy społecznej  

w Powiecie Rawskim w roku 2016. 

Informację o zasobach pomocy społecznej w Powiecie Rawskim omówiła 

Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska – dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie. W ocenie zawarte są dane, które były już prezentowane 

Komisji i Radzie Powiatu a dotyczące sprawozdania z działalności PCPR, ujęte 

w układzie tabelarycznym.  

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Do 

przedstawionej informacji uwag nie było - została ona przyjęta jednogłośnie 

przez Rade Powiatu Rawskiego. 

 

Ad.8 Ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego  

w Powiecie Rawskim za rok 2016.  
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Informację zbiorczą o stanie bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego za rok 2016 przedstawił Pan Krzysztof Gawot – Kierownik 

Oddziału Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Polityki Społecznej. Powyższa 

informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Pan Radny Łukasz Salamon zabierając głos podziękował, w imieniu Klubu 

Radnych PIS, wszystkim służbom, które dbają o bezpieczeństwo obywateli 

Powiatu Rawskiego. Pan Radny Salamon zapytał ile jest zorganizowanych ferm 

tuczu przemysłowego i czy zakupiona ilość mat dezynfekcyjnych wystarczy  

do zabezpieczenia w przypadku wystąpienia zagrożenia (np. afrykańskiego 

pomoru świń). 

Pan Kierownik Gawot odpowiedział, że na chwilę obecną liczba 

zakupionych mat dezynfekcyjnych jest wystarczająca w przypadku wystąpienia 

sytuacji krytycznych; jak do tej pory na terenie naszego powiatu nie wystąpiło 

żadne ognisko chorobowe. 

Kolejne pytanie Pan Radnego Salamona dotyczyło tego jak Powiat wspiera 

poszczególne samorządy w zakresie poprawy bezpieczeństwa  

na poszczególnych drogach wojewódzkich i krajowych i czy Zarząd Powiatu 

wystosowywał jakiekolwiek pisma dotyczące poprawy bezpieczeństwa na tych 

ciągach komunikacyjnych; jak dodał Radny Salamon rozumie, że odpowiedź 

zostanie udzielona w terminie późniejszym. 

Następne pytanie Pana Radnego Salamona dotyczyło nielegalnych studni 

głębinowych – czy są sygnały o takich studniach, czy jest to kontrolowane, jaka 

jest ich liczba i oddziaływanie na wodociągi, które zabezpieczają mieszkańców 

w wodę pitną. 

Odpowiedział Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, 

informując, że w tej chwili jest luka prawna w zakresie studni głębinowych  

do głębokości 30 metrów; Powiat nie dysponuje danymi ile takich studni może 

być gdyż nie prowadzi nadzoru na takimi ujęciami wody; jak dodał Pan Latek 

projektowana jest zmiana w przepisach prawa dotycząca ograniczenia takiego 

poboru wody i ustanowienia opłat z pobór wody. 

Pan Radny Bogdan Pietrzak dodał, że nie chodzi o wiercenie studni na 

potrzeby domowe, a o studnie z których pobiera się duże ilości wody do celów 

przemysłowych; jak zaznaczył Komisja Rolnictwa Rady Powiatu (której 

członkiem) występuje do organów centralnych o wprowadzenie ułatwień  

w procedurze administracyjnej i ograniczy koszty. Pan Radny Pietrzak zapytał 

czy posiadamy dane dotyczące straty wody w wodociągach w poszczególnych 

gminach (jaki to jest procent ogółu wody). 

Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski odnosząc się do wcześniej zadanych 

pytań wyjaśnił, iż Zarząd Powiatu występował w sprawie braku oznakowania 

m.in. na drodze S8; co do studni głębinowych Powiat nie posiada informacji  

o nielegalnych ujęciach, a tam gdzie jest potrzebne postepowanie środowiskowe 

i pozwolenie na budowę – takie postępowanie jest przeprowadzane; co do strat 

w wodociągach – to należałoby się zwrócić do gmin. 
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Pan Radny Łukasz Salamon odnosząc się do bezpieczeństwa – zapytał o stan 

techniczny karetek używanych do wyjazdów przez AMG Centrum Medyczne, 

ich gotowość do wyjazdów i czy ten stan techniczny karetek pogorszył się od 

kiedy szpital jest dzierżawiony przez AMG. 

Pan Dyrektor Andrzej Latek odpowiedział, że karetki wynajmowane  

są od firmy zewnętrznej, aa sprawne, nie ma sygnałów, żeby któraś nie 

wyjechała z powodu stanu technicznego; a co do oceny jak to wygląda  

w porównaniu do okresu sprzed dzierżawy to trudno jest to porównać. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła informację dotyczącą oceny 

stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w Powiecie Rawskim 

za rok 2016.  

 

Ad.9 Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej  za 2016 

rok, wraz z  bilansem i rachunkiem zysków i strat. 

Informację tę przedstawiła Pani Elżbieta Jasnowska – dyrektor Powiatowej 

Biblioteki Publicznej. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

Pytań i uwag do sprawozdania nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności 

Powiatowej Biblioteki Publicznej  za 2016 rok, wraz z  bilansem i rachunkiem 

zysków i strat. 

 

Ad.10. Ocena sytuacji w rolnictwie po wiosennych anomaliach pogodowych  

w obecnym roku. 

Informację przedstawił Pan Henryk Majewski – Przewodniczący Komisji 

Ochrony Środowiska Rolnictwa i Gospodarki terenami, a dotyczyła ona 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (głównie mrozowych), które poczyniły 

bardzo duże zniszczenia w uprawach w kwietniu i na początku maja br.; jak 

poinformował pan Majewski temat ten będzie szerzej poruszany na posiedzeniu 

Komisji Rolnictwa w dniu 24 maja br. 

Pan Radny Łukasz Salamon zapytał czy są jakieś wstępne oszacowania  

w gminach dotyczące procentu wyrządzonych szkód w uprawach. 

Pan Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że nie jeszcze takich danych nie 

ma, bo nie zaczęły się jeszcze szacowania. 

Pan Starosta zwrócił uwagę na to iż brak rozporządzeń wykonawczych 

Ministra Rolnictwa doprowadził do tego, że rolnicy i sadownicy nie mogli 

ubezpieczyć się na czas. Starosta zaproponował żeby upoważnić Komisję 

Rolnictwa od przygotowania i wystosowania stanowiska Rady Powiatu 

Rawskiego w kwestii sytuacji w rolnictwie. 

Pan Radny Jacek Otulak (pracujący w jednym z urzędów gmin) 

poinformował, że do dnia dzisiejszego w urzędach gmin nie ma dokumentów, 

przekazanych od wojewody, na jakich ma odbywać szacowanie. 
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Radny Łukasz Salamon zapytał czy mamy takie dane jaki procent 

mieszkańców i gospodarstw skorzysta z ubezpieczenia (oczywiście jakby był 

wdrożony taki system ubezpieczenia już w kwietniu) w momencie wystąpienia 

np. przymrozków czy innych niekorzystnych zjawisk; tak żeby w tym 

stanowisku czy opinii zawrzeć taką informację. Pan radny Salamon zapytał też 

czy Komisja już wypracowała takie stanowisko i gdziekolwiek je wysłała. 

Pan Radny Majewski odpowiedział, że takie stanowisko było przygotowane 

po pierwszych przymrozkach (w połowie kwietnia br.) i zostało wysłane do 

Ministra Rolnictwa i Premier Beaty Szydło; co do procentu gospodarstw rolnych 

to dane takie publikuje GUS i dotyczą one powiatów. 

Pan radny Łukasz Salamon, zaznaczając że problem jest bardzo ważny, 

złożył wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej z Rada Powiatu 

Skierniewickiego z udziałem parlamentarzystów w tego terenu; wtedy też 

oddźwięk takiego stanowiska połączonych rad byłby większy. 

Pan Starosta Józef Matysiak odnosząc się do propozycji Radnego Salamona, 

stwierdził, że najpierw trzeba byłoby zapytać powiatu sąsiedniego czy jest 

zainteresowany taką sesją i czy już nie posiada własnego stanowiska. 

Pan radny Bogdan Pietrzak zaproponował, żeby nasza rada i inne rady 

zgłosiły i zasygnalizowały problem Pani Premier a także Marszałkowi Sejmu  

i Marszałkowi Senatu; tak żeby była wypracowana metoda  

np. w ubezpieczeniach niezależnie od tego kto sprawuje władzę w Polsce. 

Pani Przewodnicząca, podsumowując dyskusję, stwierdziła że dużo spraw 

zostanie poruszone na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, na które zaprasza jej 

przewodniczący; zostanie też zrobione rozeznanie jak sytuacja wygląda  

w sąsiednim powiecie i nie wykluczone, że zostanie zwołana wspólna sesja 

nadzwyczajna. 

 

Ad.11 Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o 

pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym: 

Informację przedstawił Starosta Rawski – Pan Józef Matysiak: 

 Rada Powiatu Rawskiego piątej kadencji na swojej XXVI sesji w dniu  

6 kwietnia 2017 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała nr XXVI/135/2017 w sprawie zmian budżetu roku 2017 

(opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 26.04.2017 r. pod poz. 2330).  

2. Uchwała nr XXVI/136/2017 w sprawie zmian w Wieloletnie Prognozie 

Finansowej Powiatu na lata 2017-26; 

3. Uchwała nr XXVI/137/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu 

Rawskiego; 

4. Uchwała nr XXV/138/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad 
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korzystania z tych przystanków (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz.  

z 26.04.2017 r. pod poz. 2331).  

  Uchwały zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu lub Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej jako organom nadzoru, a uchwały wymagające 

publikacji przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego. 

 Łódzki Urząd Wojewódzki do uchwały nr XXVI/137/2017 w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Rawskiego wskazał uchybienie 

polegające na braku pouczenia o treści art. 239 Kodeksu Postepowania 

Administracyjnego w uzasadnieniu do uchwały. Art. 239 KPA (Ponowienie 

bezzasadnej skargi) stanowi: §  1. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej 

rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano  

w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych 

okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje 

poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez 

zawiadamiania skarżącego. Uchybienie wskazane przez ŁUW nie wywiera 

skutków  prawnych dla uchwały; wskazano by uzasadnienie do takich uchwał  

w przyszłości zawierało pouczenie o skutkach ponowienia bezzasadnej skargi. 

Do pozostałych uchwał nie wpłynęły żadne uwagi organów nadzoru. 

Zarząd Powiatu Rawskiego w okresie od poprzedniej sesji odbywał 

posiedzenia w następujących sprawach (4 posiedzenia):  

 20.04.2017 r.:  

1) zapoznał się z informacją z sesji otwarcia ofert dotyczących powtórzonego  

przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej  

nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odcinku Sierzchowy Sanogoszcz. 

Wszystkie oferty przekraczają środki zabezpieczone w budżecie.  

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

na odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych w mieście Rawa 

Mazowiecka i w powiecie; 

 3) zatwierdził  „Ocenę bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego  

w powiecie rawskim za rok 2016”; 

4) zatwierdził  treści odpowiedzi do Wojewody Łódzkiego, kierowaną  

do Starosty/Przewodniczącego Zarządu Powiatu, w związku z zarzutami grupy 

radnych dot. działalności Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej; 

5) przyjął informację o wynikach postępowania w sprawie wyboru wykonawcy 

na sporządzenie studium wykonalności do projektu „Budowa Systemu 

Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty  

z terenu Województwa Łódzkiego”   w ramach ZPWŁ;  

6) zajął stanowisko w sprawie wniosku Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska  

w sprawie przekazania na rzecz Gminy Biała Rawska dz. nr 254/9 i 253/14 
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będących własnością Powiatu Rawskiego położonych w obrębie nr 2 miasta 

Biała Rawska;  

7) zajął stanowisko w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości przy ul 

Zwolińskiego dz nr 549/4 ;     

8) zatwierdził projekt zmian w WPF w zakresie realizacji projektu „Budowa 

Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez 

powiaty z terenu Województwa Łódzkiego”  w ramach Związku Powiatów 

Województwa Łódzkiego;  

9) zatwierdził wyniku konkursu na wybór organizacji pozarządowej realizującej 

obchody Święta Konstytucji 3 Maja w połączeniu z festynem organizacji 

pozarządowych; 

25.04.2017 r.:  

1) ustanowił służebności przesyłu związane z budową kablowego przyłącza 

energetycznego w działce nr ew. 134 w obrębie nr 8 Rawa Mazowiecka, 

stanowiącej  pas kolejowy kolei wąskotorowej, do działki nr ew. 63 w obrębie 8. 

Właścicielem działki jest Pani Katarzyna Kowalczyk , zam. os. Solidarności 

1/61 w Rawie Mazowieckiej; 

2) zatwierdził porządek Sesja Rady Powiatu  z 19.05.2017r.;    

8.05.2017 r.:  

1) przyjął Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej  za 

2016 rok, wraz z  bilansem i rachunkiem zysków i strat; 

2) przyjął Sprawozdanie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej z realizacji planu 

finansowego za 2016 rok oraz sprawozdanie FO1 za I kw.2017 r.; 

3) przyjął Sprawozdanie SPZOZ z gospodarowania mieniem za 2016 r.; 

4) przyjął Plan finansowy SPZOZ na 2017 wraz z planem inwestycyjnym; 

5) zapoznał się z informacją dyrektora SPZOZ dot. planowanych najmów lokali 

użytkowych;  

6) podjął Uchwałę  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 

ZSCEZiU do realizacji projektu „ Adaptacja , przebudowa, remont, 

modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów 

szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego 

środowiska pracy zawodowej  w ZSCEZiU im Mikołaja Kopernika w Rawie 

Mazowieckiej”-wniosek nr WND- RPLD07.04.01-10-0006/16; 

7) zaopiniował Programu ochrony środowiska dla gminy Biała Rawska; 

8) przyjął przedstawioną Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie 

Rawskim za 2016r.; 

9) przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie określenia zadań  związanych z rehabilitacją zawodową  

i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków  finansowych 

otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2017r.; 

10)  podjął Uchwałę w sprawie zmian w budżecie;  
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16.05.2017 r.: 

1) zapoznał się z możliwością ustanowienia służebności przesyłu związanej  

z budową  sieci kablowej mającej na celu poprawę zasilania w energię 

elektryczną mieszkańców w m. Rokszyc , w działce nr ew. 66 w obrębie 

Rokszyce, stanowiącej  pas kolejowy kolei wąskotorowej;   

2) uzgodnił lokalizację projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia  

w działce nr ew. 404/2 w obrębie Kaleń, stanowiącej pas drogowy drogi 

powiatowej nr 4117E Ossowice-Kaleń. Inwestycja stanowi kolejny etap planu 

gazyfikacji powiatu rawskiego (SIME Polska); 

3) rozpatrzył wniosek o uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza 

wodociągowego w pasie drogi powiatowej nr 4116E Głuchówek-Sanogoszcz 

(dz. nr ew. 115) do działki nr ew. 59 w obrębie Bogusławki Duże. Właścicielem 

działki jest Sławomir Winiarski zam. Matyldów 9; 

4)  podjął Uchwałę ( do sporządzenia aktu notarialnego ) w celu   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 (gazyfikacja powiatu rawskiego SIME Polska);   

5) podjął Uchwałę Zarządu w sprawie wyrażenia zgody dla SPZOZ na wynajem 

lokali użytkowych w budynku na ul. Niepodległości 8; 

6) podjął Uchwałę Zarządu w sprawie ogłoszenia konkursów na dyrektorów 

szkół; 

7) zapoznał się z informacją o wynikach postępowania w sprawie zlecenia 

wykonania operatu szacunkowego ustalającego wartość zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, położonej w Rawie 

Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego  oznaczonej nr działki 549/4 obręb nr 4  

przeznaczonej do sprzedaży; 

8) wyraził zgodę na zapytanie ofertowe na usługi pocztowe; 

9) zapoznał się z proponowanymi przez Komisje Statutową zmianami Statutu 

Powiatu Rawskiego. 

 Do przedstawionej informacji pytań nie było. 

 

Ad.12 Interpelacje i zapytania Radnych: 

Radny Adrian Galach odczytał interpelację, dotyczącą granulatów używanych 

przy budowie boisk ze sztuczną nawierzchnią będących własnością Powiatu 

Rawskiego. Interpelacja złożona została w związku z doniesieniami 

medialnymi, że przy budowie boisk używa się granulatów SBR powstających  

ze zużytych opon – zawierających substancje szkodliwe dla zdrowia. 

Interpelacja została następnie złożona do Pani Przewodniczącej; kopia 

interpelacji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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Ad.13 Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pan Radny Jarosław Kobierski poinformował o zawodach strzeleckich 

samorządowców z terenu powiatu rawskiego, które odbyły się 18 maja  

w miejscowości Podlas; w zawodach brała udział też reprezentacja Rady Powiatu 

i Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 

 Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu poinformował, że w dniach 7-10 

wrzesień bieżącego roku planowany jest wyjazd delegacji Powiatu Rawskiego  

do Powiatu Bohoduchiw na Ukrainie; w związku z czym prosi o zgłaszanie 

chętnych na wyjazd. 

 Pan radny Grzegorz Stefaniak poinformował o zwodach triathlonowych 

(Mistrzostwa Polski w sztafetach samorządowców – ostatni weekend lipca 

bieżącego roku w Rawie Mazowieckiej) i wyraził nadzieję, że Powiat Rawski też 

wystawi swoją reprezentację. 

Pan Radny Łukasz Salamon zwrócił uwagę na to żeby zaktualizować mapę 

strefy przemysłowej przez naniesienie przedłużenia ulicy Opoczyńskiej do ulicy 

Zamkowej. 

 

Ad.14 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  

- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 16:15 dokonała 

zamknięcia obrad XXVII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

                 
                Maria Charążka 

 

W załączeniu: 

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

 

  


