
P R O T O K Ó Ł  NR XXVII/2013 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 5 lipca 2013 roku w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka o godz. 900 
otworzyła sesję i po powitaniu Radnych oraz zaproszonych gości oświadczyła,  
iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, 
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 16 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiążących 
decyzji. 
 
Ad. 2 Do zaproponowanego przez Panią Przewodniczącą Rady porządku obrad 
XXVII sesji padły następujące propozycje: 
- Pani Przewodnicząca Rady Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu zaproponowała 
zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego kredytu konsolidacyjnego a w jego 
miejsce wprowadzenie punktu dotyczącego zmian w budżecie powiatu roku bieżącego 
a także dodanie nowego punktu jako nr 6 – podjęcie uchwały w sprawie zmian  
w Statucie SPZOZ; 
- Pan radny Rafał Dobrowolski zaproponował by do porządku obrad wprowadzić, 
jako punkt 4, dotyczący remontu drogi nr 4105 E na odcinku Wołucza  
– Przewodowice (dokładnie na odcinku od drogi wojewódzkiej Rawa Mazowiecka  
– Skierniewice przez Wołuczę do Przewodowic); 
- Pani radna Katarzyna Urbańska zaproponowała by ta sprawą zająć się w sprawach 
różnych tj. w punkcie zapytania i wolne wnioski; 
- Pani radna Teresa Pietrzak zgłosiła propozycję by punkt sprawy różne przenieść  
na początek porządku obrad; 

Pan Starosta Józef Matysiak zaproponował, żeby mieszkańcy Wołuczy którzy 
przyszli na sesję w sprawie budowy drogi zostali przez niego przyjęci w czasie 
przerwy w obradach, która planowana jest przed punktem 7 obrad. 

Wszystkie wnioski zostały poddane pod głosowanie w rezultacie czego 
przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad: 
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na 

lata 2013-2024. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
7. Prezentacja opracowania dotyczącego analizy organizacji i stanu finansowego SPZOZ  

w Rawie Mazowieckiej oraz propozycji dalszych działań. 
8. Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 

w okresie międzysesyjnym. 
9. Interpelacje radnych. 
10. Zapytania i wolne wnioski. 
11. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XXVI sesji 
Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 14 czerwca 2013 r. Do treści powyższego 
protokołu uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła, przy trzech głosach wstrzymujących się, 
protokół z XXVI sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały  w sprawie 
zmian budżetu powiatu roku bieżącego 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego:  
Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego tj. zmniejsza się 
wydatki bieżące a zwiększa wydatki majątkowe w dziale 600 transport i łączność, 
rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych 
- zwiększenia: 7 000 zł, „Zakup kosy spalinowej i agregatu prądotwórczego” dla 
bieżącego utrzymania pasa kolei wąskotorowej Rogów – Rawa Mazowiecka – Biała 
Rawska. 

Komisja Budżetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego. 
Stanowisko Komisji przedstawił jej Przewodniczący – Pan Ryszard Imioła. 

Do treści projektu uchwały, przedstawionej przez Przewodniczącą Rady, uwag 
nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXVII/188/2013 w sprawie zmian budżetu 
roku 2013, której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5  Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2024. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
 Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 5 lipca 2013 roku  
w sprawie zmian budżetu roku 2013 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową,  
w zakresie 2013 roku do Budżetu Powiatu. 

Pan radny Rafał Dobrowolski zgłosił zastrzeżenie - dlaczego materiały na sesję 
przedstawiane są radnym tuż przed sesją – odpowiadając Pani Przewodnicząca Rady 
Powiatu wyjaśniła, iż zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego kredytu 
konsolidacyjnego, spowodowało zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Komisja Budżetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2013 - 2024. Stanowisko Komisji przedstawił jej Przewodniczący 
– Pan Ryszard Imioła. 

Do treści projektu uchwały, przedstawionej przez Przewodniczącą Rady, uwag 
nie było. 
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Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali podjęła, przy jednym głosie przeciw, uchwałę nr XXVII/189/2013 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-24, 
której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 6 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w Statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej: 
Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 
( Dz. U. z 2013 roku, poz. 217) statut podmiotu leczniczego nie będącego 
przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący oraz wprowadza zmiany do statutu.  
W związku z powyższym Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej złożył wniosek  
o wprowadzenie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, polegającej na utworzeniu w Przychodni 
Rejonowo-Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej ul. Niepodległości 8 poradni 
neurologicznej dla dzieci. Zmiana ta dokonywana jest w związku z tym, że Zakład 
planuje rozszerzyć swoją działalność o usługi w zakresie poradni neurologicznej dla 
dzieci i ubiegać się o ich realizację w ramach środków publicznych na podstawie 
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aby SPZOZ mógł przystąpić  
do konkursu ofert na świadczenie usługi o której mowa wyżej, musi dokonać wpisu 
w/w komórki organizacyjnej w swoim Statucie. W związku z powyższym zachodzi 
konieczność wprowadzenia zmian w Statucie SPZOZ w przedmiotowym zakresie. 

Pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił jej 
Przewodniczący – Pan radny Witold Szymański 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXVII/190/2013 w sprawie zmian  
w statucie SPZOZ, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
prezentację opracowania dotyczącego analizy organizacji i stanu finansowego 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej oraz propozycji dalszych działań. 

Opracowanie zatytułowane „Opracowanie obszarów restrukturyzacyjnych 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej” przedstawił Pan Piotr Zabelski – wiceprezes firmy 
AMG Finanse – wyciąg z opracowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu.  

Po prezentacji rozpoczęła się dyskusja, w której głos kolejno zabierali: 
Pani radna Teresa Pietrzak, która zgodziła się z przytoczonymi w opracowaniu 

danymi dotyczącymi kosztów funkcjonowania SPZOZ, które były większe  
od przychodów; jak stwierdziła Pani radna, na taki stan rzeczy zwracała uwagę od 
dłuższego czasu. Pani radna nie zgodziła się z twierdzeniem, że najlepszym 
rozwiązaniem byłaby dzierżawa majątku SPZOZ operatorowi zewnętrznemu 
(dzierżawa szpitalna) i osobiście jest za przekształceniem w spółkę kapitałową. Pani 
radna nie zgodziła się z tym, iż oddział ginekologiczno - położniczy jest nie 
rentowny. Mimo, iż w pełni się zgadza z koniecznością ograniczenia kosztów, na co 
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zwracała uwagę od dłuższego czasu, to będzie za rozwiązaniem idącym w kierunku 
spółki prawa handlowego, co pozwoli na dotację z budżetu państwa. 

Pan radny Rafał Dobrowolski odniósł się do kosztów energii – jak stwierdził   
w opracowaniu zabrakło cen energii w szpitalach położonych najbliżej Rawy 
Mazowieckiej np. w Tomaszowie Mazowieckim, Nowym Mieście, Grójcu  
i Skierniewicach. Pan radny zwrócił też uwagę na koszty administracji i wielkość 
wskaźnika dotyczącego liczby etatu na łóżko, zauważając przerost tych wskaźników.  

Odnosząc się do kwestii oddziału położniczo-ginekologicznego Pani radna 
Teresa Pietrzak zwróciła uwagę na brak zapełnionych łóżek – a wynika to z tego,  
że kontrakty posiadają lekarze z zewnątrz co wpływa na odpływ pacjentek do innych 
szpitali 

Pani radna Katarzyna Urbańska zapytała czy w przypadku dzierżawy  
z operatorem zewnętrznym nie przeprowadzi on tych wszystkich działań, które 
zakładała by kompleksowa restrukturyzacja SPZOZ-u w obecnym kształcie  
tj. restrukturyzacja zatrudnienia, kosztów itd. Jak zauważyła Pani radna nie ma 
gwarancji, że takie działania nie będą przeprowadzone w formie bardzo drastycznej,  
a ponadto skąd mamy pewność, że zostaną poczynione niezbędne inwestycje.  
- Odpowiadając przedstawiciel firmy AMG wyjaśnił, że te wszystkie kwestie 
powinny być zapisane w umowie z operatorem zewnętrznym.  

Pan radny Jarosław Kobierski stwierdził, że po analizie opracowania i sytuacji 
faktycznej w jakiej znajduje się SPZOZ, to pozostają tylko do rozważenia dwie drogi 
– spółka kapitałowa lub dzierżawa. Pan radny zapytał ile faktycznie środków 
moglibyśmy uzyskać z budżetu państwa po przekształceniu w spółkę. 

Pan wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Dobek stwierdził,  
że opracowanie firmy AMG zostało przygotowane w sposób klarowny i rzetelny  
i zaproponowane rozwiązanie optymalne w tym opracowaniu przyjmuje za właściwe. 

Pani radna Urbańska zapytała o czynsz dzierżawny w przypadku dzierżawy  
– czy może być przeznaczony na spłatę zadłużenia – w odpowiedzi wyjaśniono, że tą 
kwestię powinna opisywać umowa dzierżawy.  

Pani radna zapytała tez jaką cześć środków można byłoby otrzymać  
od Ministerstwa Zdrowia w przypadku przekształcenia w spółkę. – Przedstawiciel 
firmy AMG wyjaśnił, że na pewno byłaby to ta część która dotyczy zobowiązań 
publicznoprawnych. 

Pani radna Urbańska mówiąc o spółce kapitałowej stwierdziła, że w przypadku 
braku efektu ekonomicznego spółka może upaść i szpitala nie będzie, tak więc nie do 
końca należy wierzyć interpretacjom zamieszczonym na stronach Ministerstwa 
Zdrowia. 

Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał czy AMG Finanse będzie ewentualnym 
dzierżawcą SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

Prezes  AMG Finanse wyjaśnił, że AMG prowadzi spółkę, która zajmuję się 
prowadzeniem szpitali i nie wykluczone, że jeżeli nie znajdzie się podmiot 
zainteresowany to ta spółka zgłosi swoją ofertę dzierżawy. 

Zabierając głos Pan Starosta Józef Matysiak przypomniał o niektórych 
działaniach powiatu w stosunku do SPZOZ-u od 1999 roku, jednoznacznie 
stwierdzając, że bez tej pomocy, szpitala by już dawno nie było. Jak zaznaczył Pan 
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Starosta niezależnie od podjętej przez Radę decyzji w sprawie kierunku dalszego 
funkcjonowania SPZOZ, jest świadomy swojej odpowiedzialności za tą decyzję. 

Pani radna Teresa Pietrzak powiedziała, że pamięta to co było dobre w tych 
działaniach ale trzeba też pamiętać o sprawach złych (np. rezygnacja ze stołówki czy 
NPL…), które doprowadziły do obecnej sytuacji SPZOZ w Rawie Mazowieckiej        
i być może nie trzeba by było teraz szukać operatora zewnętrznego. 

  
Ad. 8 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym 
przedstawił  Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

Rada Powiatu Rawskiego czwartej kadencji na swojej XXVI sesji w dniu 
14 czerwca 2013 roku podjęła następujące uchwały: 

1. nr XXVI/184/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok; 

2. nr XXVI/185/2013 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu         
za 2012r; 

3. nr XXVI/186/2013 w sprawie zmian w budżecie powiatu roku 2013; 
4. nr XXVI/187/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2013 – 2024. 
Wszystkie uchwały zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu lub 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej jako organom nadzoru, a uchwały wymagające 
publikacji przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

Do podjętych uchwał nie wpłynęły żadne zastrzeżenia organów nadzorczych.  
Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym odbył cztery posiedzenia 

omawiając następujące sprawy: 
 
14.06.2013 r.: 
- Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu; 
- Podjął uchwałę w sprawie Regulaminu sprzedaży środków trwałych i ruchomych 
stanowiących własność powiatu. 
 

20.06.2013 r.: 

-  Zapoznał się z  koncepcją działań restrukturyzacyjnych oraz propozycji dalszego 
funkcjonowania SPZOZ w Rawie Mazowieckiej- AMG Finanse; 

 - Podjął Uchwałę  w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół; 

- Podjął Uchwałę  sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół. 

- Wyraził zgodę na umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie kolei 
wąskotorowej Rogów-Rawa Mazowiecka-Biała Rawska (działka nr ew. 134, obręb nr 
8 Rawa Mazowiecka) do działki nr ew. 63w tym samym obrębie; 
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- Wyraził zgodę na zakup kruszywa w ilości ok. 1000 t do remontów dróg o 
nawierzchni gruntowej (m.in. Zakrzew-Narty, Lewin-Lutobory) oraz poszerzenie 
drogi  Babsk- Wólka Babska; 
 
- Zaopiniował Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Sadkowice; 
 
- Zaopiniował miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadkowice 
– Obszar wsi Rudka oraz fragmenty obszarów wsi Lubania, Nowy Kłopoczyn, 
Paprotnia, Sadkowice, i Skarbkowa; 
 
- Zaopiniował zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Sadkowice – fragment obszarów wsi Sadkowice i Kaleń; 
 
- Zaopiniował miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa 
Mazowiecka dla obszarów wsi: Helenów, Julianów Raducki, Kurzeszynem, Linków, 
Niwna Pokrzywna, Rogówiec, Stara Rossocha, Nowa Rossocha, Wołacza, Gaj, 
Nowy Kurzeszyn, Kurzeszyn oraz Rosocha; 
 
- zapoznał się z  informacją w sprawie przeprowadzonego przetargu sprzedaży pługa 
wirnikowego Ził. 

28.06.2013 r.: 

- Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu; 

- Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego. 

2.07.2013 r.: 
-.Zapoznał się z  propozycja ugody z najemcą stołówki w ZS-CEZiU dotyczącej 
spłaty zaległości w czynszu.(dyrektor szkoły); 

- Rozpatrzył  wniosek o zmniejszenie wymiaru czynszu najmu stołówki w ZS-CEZiU 
na okres wakacji.( dyrektor szkoły); 

- Zatwierdził projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian statutu SPZOZ w 
Rawie Mazowieckiej; 

- .Ustalił wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej; 

- Zatwierdził wynik otwartego konkursu na prowadzenie rehabilitacji dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej; 

- Podjął uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej do realizacji projektu               
„Starostwo Rawskie Przyjazne Obywatelom, Nowoczesne i Skuteczne. 

Do przedstawionej informacji pytań nie było. 
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Ad.9 W kolejnym punkcie obejmującym interpelacje radnych: 

Pan radny Rafał Dobrowolski, żeby pismo podpisane przez 16 mieszkańców 
wsi Wołucza i przez niego potraktować jako interpelację do Zarządu Powiatu. 
 
Ad.10 W punkcie zapytania i wolne wnioski: 

Pan radny Rafał Dobrowolski przypomniał kwestię drogi w Wołuczy, którą  
to sprawę proponował wprowadzić do porządku obrad dzisiejszej sesji – jak 
powiedział Gmina Rawa Mazowiecka ma największy procent dróg nieutwardzonych 
(gruntowych) i powinna równać do gmin gdzie tych dróg jest mniej. 
Odnosząc się do kwestii SPZOZ-u Pan radny Dobrowolski stwierdził, że być może 
byłby za dzierżawą na rzecz operatora zewnętrznego, ale zupełnie obcego niż spółka 
związana z firmą AMG Finanse, bo gdy ta wystartuje w przetargu będzie miała 
uprzywilejowaną pozycję ze względu na to, że dogłębnie poznała sytuację rawskiego 
SPZOZ przygotowując opracowanie o kierunkach restrukturyzacji. 

Pan Starosta Józef Matysiak podziękował panu radnemu Dobrowolskiemu,  
że za jego inspiracją mieszkańcy wsi Wołucza przybyli na sesję; jak zaznaczył jest 
umówiony z nimi na kolejne spotkanie. 

Odnosząc się do debaty i głosów na temat SPZOZ, Pan Starosta stwierdził,  
że przed trzema laty Zarząd Powiatu próbował znaleźć firmę zewnętrzną i teraz też 
się obawia czy taki podmiot zewnętrzny się znajdzie i czy zabezpieczy wszystkie 
oczekiwania. Jak zaznaczył Pan Starosta jeżeli będzie ogłoszony przetarg na 
dzierżawę – musi być on maksymalnie przejrzysty, ponadto do końca roku musi być 
podjęta decyzja bo jeżeli nie to stracimy obydwie możliwości. 

 
Ad.11 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria Charążka                            - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1330 dokonała zamknięcia 
obrad  XXVII  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
Na tym protokół zakończono. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
         


