
P R O T O K Ó Ł  NR XXIX/2013 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 27 września 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 11 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiążących 
decyzji. 
 
Ad. 2 Do zaproponowanego porządku obrad XXIX Pani Przewodnicząca Rady 
Powiatu zaproponowała dodatkowy punkt – podjęcie uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały nr XXIII/165/2013 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 8 lutego 2013 roku w 
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Zaproponowana zmiana porządku 
została przyjęta, przez Radę Powiatu, jednogłośnie.  Przystąpiono więc do realizacji 
następującego porządku obrad: 
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  XXVIII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań związanych  

z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2013 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na 

lata 2013-2025. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania  

i wykupu. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rawskiego  

Nr XXXII/206/2005 z dnia 29.06.2005 r. w sprawie poręczenia kredytu dla SPZOZ  
w Rawie Mazowieckiej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2007 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 
21.06.2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych 
wcześniej kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/212/2010 Rady Powiatu Rawskiego  
z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/130/2012 Rady Powiatu Rawskiego  
z dnia 27.07.2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/165/2013 Rady Powiatu Rawskiego  
z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 

14. Informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii o zagrożeniu afrykańskim pomorem świń. 
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15. Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 
w okresie międzysesyjnym. 

16. Interpelacje radnych. 
17. Zapytania i wolne wnioski. 
18. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XXVIII sesji 
Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 19 lipca 2013 r. Do treści powyższego 
protokołu uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła, przy jednym głosie wstrzymującym się, 
protokół z XXVIII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową  
i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych 
otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2013 r. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Halina Bartkowicz 
Błażejewska  – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:  
W związku z tym, że po rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań zlecanych  
z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Stowarzyszenie, które zostało 
wyłonione do realizacji zadania uzyskało środki na ten cel z innego źródła proponuje 
się przesunięcie kwoty 16.000 zł na realizację pozostałych zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 
Ponadto proponuje się przesunięcie niewykorzystanej kwoty 1.110 zł z zadania 
udzielania dofinansowań do wysokości 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów 
bankowych przez osoby niepełnosprawne na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych. 

Opinię pozytywną połączonych komisji Rady Powiatu w zakresie omawianego 
projektu uchwały przedstawił Pan radny Ryszard Imioła.  

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 11 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXIX/195/2013 w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową  
i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych 
otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2013 r., której projekt stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 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:  
Zmiany dochodów i wydatków budżetu wyglądają następująco: 
 



 3 

Zgodnie z decyzją nr FN-I.3111.2.144.2013 z dnia 18 lipca 2013 r. dokonano 
zmniejszenia dotacji celowej zaplanowanej na zakupy inwestycyjne KPPSP o kwotę 
6 000 zł, środki zostały przesunięte na wydatki bieżące (dział754, rozdział 75411). 
Zwiększono plan dochodów i wydatków w następujących placówkach oświatowych: 
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej o kwotę 10 000 zł, 
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej o kwotę 20 000 zł, 
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, o kwotę 10 000 zł, 
- Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej o kwotę 6 000 zł, 
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej o kwotę 500 zł. 
Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w tych jednostkach. 
Dokonano zmian pomiędzy rodzajami wydatków w ZS CEZiU w Rawie 
Mazowieckiej i KPPSP w Rawie Mazowieckiej. 
Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 87 389 zł, środki zostaną 
przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej 
egzaminu maturalnego oraz zwiększenie dotacji dla szkoły niepublicznej. 

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych - zmniejszenia: 
- 1 595 583 zł, „Opłaty związane z przekształceniem SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 
w spółkę” w związku z otrzymaną interpretacją indywidualną z Izby Skarbowej w 
Łodzi, która informuje iż od wnoszonego aportu w postaci majątku nieruchomego nie 
płaci się VAT, zmniejsza się planowane na ten cel środki. 
- 6 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody, środki pierwotnie planowane na zakupy 
inwestycyjne zostały przeniesione na wydatki bieżące. 
Zmiany w inwestycjach: 

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego w rozdziale 70005 gospodarka 
gruntami i nieruchomościami przez dodanie słów „…i kanalizacja sanitarna”. 

Przychody, rozchody 2013 roku: 
Przychody po zmianach będą w wysokości 11 263 587 zł, w tym: 
- kredyty planowane do zaciągnięcia w 2013 roku, zmniejszenie o 2 200 000 zł, 
- papiery wartościowe (obligacje) zwiększamy o 5 900 000 zł, 
Pozyskane z tego źródła środki zostaną przeznaczone na spłatę kredytów 4 845 583 zł 
oraz finansowanie inwestycji 1 054 417 zł. 
Inne źródła (wolne środki) zwiększa się o kwotę 1 222 222 zł, po zmianach wyniosą 
5 163 587 zł. 

Rozchody po zmianach będą w wysokości 7 116 677 zł, w tym: 
Spłaty kredytów pierwotnie planowane w wysokości 2 798 872 zł zostają zwiększone 
o 2 645 583 zł; ogółem zostanie spłacone 5 444 455 zł. 

Zostaną przedpłacone kredyty za lata 2014-2016 i częściowo 2017 w BS Biała 
Rawska i BS Skierniewice, pozwoli to wypełnić art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych i nie przekroczyć indywidualnego wskaźnika 
spłaty zobowiązań. 

Udzielone pożyczki zostają zwiększone o kwotę 1 222 222 zł i po zmianach 
plan na 2013 r. wyniesie 1 672 222 zł. 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności: 
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- 14 410 zł, Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie 
Rawskim” kwota ta stanowi planowaną część wkładu własnego w realizacje projektu. 
Udział Powiatu stanowią wydatki na rodziny zastępcze. 

Dotacje udzielone w roku 2013 z budżetu podmiotom należącym i nie 
należącym do sektora finansów publicznych 
Zwiększenia: 
- 49 298 zł, planu dotacji podmiotowej z budżetu dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak ( większa niż planowana liczba słuchaczy). 

Opinię pozytywną połączonych komisji Rady Powiatu w zakresie omawianego 
projektu uchwały przedstawił Pan radny Ryszard Imioła.  

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na sali, podjęła przy jednym głosie wstrzymującym się, uchwałę nr XXIX/196/2013 
w sprawie zmian w budżecie powiatu roku 2013, której projekt stanowi załącznik  
nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6 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 27 września 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. 
Ponadto wprowadza się zmiany w prognozie długu oraz 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. 
Zwiększa się nakłady, wkład własny na Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji w powiecie rawskim” finansowany ze środków UE, Budżetu Państwa oraz 
wkład własny ze środków PFRON o kwotę 14 410 zł 

Programy, projekty lub zadania pozostałe - zwiększenia: 
- „Remont drogi powiatowej nr 4101E (Piekarowo) - Biała Rawska, odcinek 
Rzeczków - Biała Rawska od km 6+850 do 10+800”; okres realizacji 2012-2014; 
ogółem nakłady finansowe 2 113 400 zł, w tym: 2012 rok 11 070 zł, 2014 rok 2 113 
400 zł. 
- „Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha - Zuski, odcinek Wólka – Lesiewska 
- Rosławowice, od km 16+085 do km 18+390”; okres realizacji 2013-2014; ogółem 
nakłady finansowe 1 241 600 zł, w tym: 2013 rok 7 380 zł, 2014 rok 1 234 220 zł. 
- „Przebudowa drogi powiat. nr 4106E Wólka Lesiewska – Babsk na odcinku, Wólka 
Lesiewska – Ossa, od km 0+066 do km 0+500”; okres realizacji 2013-2014; ogółem 
nakłady finansowe 501 620 zł, w tym: 2013 rok 6 720 zł, 2014 rok 494 900 zł. 
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Prognoza kwoty długu: 
Wprowadzono zmiany w prognozie zadłużenia Powiatu. Część kredytów zostanie 
zamieniona na obligacje, co pozwoli na bezpieczne rozłożenie w czasie spłaty 
zobowiązań. Pozostałym kredytom zostaną wydłużone terminy spłat rat 
kapitałowych. Po wprowadzonych zmianach o 1 rok wydłuży się spłata zaciągniętych 
zobowiązań, pierwotnie planowano w WPF uregulowanie zobowiązań do roku 2024, 
po zmianach będzie to rok 2025. Ponadto zostaną wprowadzone zmiany  
w harmonogramie spłat poręczeń udzielonych przez Powiat tak, aby bezpiecznie 
zaplanować ich obsługę. Zaproponowane zmiany będą miały pozytywne skutki na 
gruncie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

Opinię pozytywną połączonych komisji Rady Powiatu w zakresie omawianego 
projektu uchwały przedstawił Pan radny Ryszard Imioła.  

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali podjęła, przy jednym głosie wstrzymującym się, uchwałę nr XXIX/197/2013 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 
2013-24, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie emisji 
obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), jednostki samorządu 
terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. 
Niniejsza uchwała Rady Powiatu Rawskiego stanowi formalny początek i podstawę 
prawną procedury uruchomienia emisji obligacji komunalnych w trybie emisji 
niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez 
jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od 
nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty 
obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji 
ma na celu poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ustawy  
o finansach publicznych w latach 2014-2016, poprzez pozyskanie środków 
pieniężnych na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych. 
Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu 
bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. 
Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje 
możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają 
bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. 
Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 5.900.000 PLN 
pozwala zachować płynność finansów Powiatu we wszystkich latach trwania emisji  
i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania. 
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Niniejsza uchwała Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki 
emisji. Uchwała określa m.in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość 
życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Zgodnie z jej treścią, wykup obligacji 
będzie rozłożony na 7 lat począwszy od 2019 roku a zakończy się w roku 2025. 
Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia 
negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie 
organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. 
Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice,  
w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, 
zostanie podpisana umowa z agentem emisji. 
 Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał czy musiała być wynajęta firma 
zewnętrzna do przygotowania opracowania dotyczącego obligacji i czy nie można 
było tego zrobić w oparciu o pracowników Starostwa. 

Odpowiadając Pan Starosta Józef Matysiak powiedział, że jest to nowe 
przedsięwzięcie finansowe Powiatu Rawskiego i uznano, iż wymaga profesjonalnego 
opracowania dla osiągnięcia efektu czyli wykupu. 

Pan Dobrowolski zapytał czemu się dalej zadłużamy w obecnej sytuacji 
finansowej Powiatu jak i SPZOZ-u. 

Pan Starosta Matysiak wyjaśnił, że obligacje mają nie zwiększać zadłużenia 
tylko restrukturyzować to zadłużenie, znaczna ich część przeznaczona będzie na 
spłatę istniejącego zadłużenia i go nie powiększa. Jak dodał Pan Starosta zadłużenie 
Powiatu powstało głównie z powodu udzielanej pomocy SPZOZ-owi. 

Pan radny Bogdan Batorek zapytał czy jak wyemitujemy obligacje to mamy 
informacje jak to wygląda w innych samorządach – czy jest szansa na ich wykup,       
a ponadto czy emisja obligacji jest ostatnią deską ratunku dla budżetu Powiatu. 

Pan Starosta stwierdził, że nie stanie się nic złego z budżetem jeżeli Rada 
Powiatu nie przyjmie uchwały o emisji obligacji i poprosił, żeby nie używać 
medialnych zwrotów o np. ostatniej desce ratunku. 

Pani radna Teresa Pietrzak stwierdziła, że widzi zasadność emisji obligacji  
i zapytała czy w obecnym zadłużeniu Powiatu jest ujęte zadłużenie SPZOZ-u czy 
tylko poręczenia kredytów. 

Pan Starosta Matysiak precyzując, wyjaśnił że w zadłużeniu Powiatu są 
poręczenia dla SPZOZ-u, a każdorazowa pomoc temu podmiotowi wymagała 
uzupełnienia w budżecie Powiatu np. kolejnymi kredytami. 

Odnosząc się do pytania Pana radnego Batorka i do głosów w dyskusji głos 
zabrał Pan Rafał Adamczyk z firmy Dragons Partners, który wyjaśnił, że oferta jest 
ograniczona i głównie będzie skierowana do banków – emitującemu czyli Powiatowi 
będzie zależeć, dla większej konkurencji, na jak największej liczbie tych banków, 
które raczej są zainteresowane uczestniczeniem w takim przedsięwzięciu 
finansowym. Kolejne kredyty trzeba od razu spłacać i nie uwalniają one wskaźników 
a w przypadku emisji obligacji odraczamy w czasie konieczność spłaty a tym samym 
obciążenie dla budżetu. 

Opinię pozytywną połączonych komisji Rady Powiatu w zakresie projektu 
uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania  
i wykupu przedstawił Pan radny Ryszard Imioła.  
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Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 

na Sali podjęła, przy jednym głosie wstrzymującym się, uchwałę  
nr XXIX/198/2013 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania  
i wykupu, której projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 8  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice. 
Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski: 

W związku z tym, iż Wójt Gminy Sadkowice przewiduje złożenie wniosku  
o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II – 
Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój, Powiat Rawski udziela pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej w wysokości 129 000,00 zł, na zadanie pn.: „Przebudowa 
drogi gminnej Lubania – Żelazna nr 113212E wraz z poprawą dostępności do drogi 
powiatowej Olszowa Wola – (granica województwa) Broniew nr 4128E  
w miejscowości Lubania”. 

Opinię pozytywną połączonych komisji Rady Powiatu w zakresie projektu 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice przedstawił 
Pan radny Ryszard Imioła.  

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali podjęła jednogłośnie uchwałę  nr XXIX/199/2013 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice, której projekt stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu. 

Po przyjęciu uchwały, przez Radę Powiatu Rawskiego, w imieniu Gminy 
Sadkowice podziękowania złożył Wójt Pan Leszek Jankowski. 
 
Ad. 9 Kolejny punkt porządku sesji przewidywał przyjęcie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Rady Powiatu Rawskiego Nr XXXII/206/2005 z dnia 29.06.2005 r. 
w sprawie poręczenia kredytu dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
 Omówienia projektu dokonała Pani Skarbnik Marzena Pakuła: 
 Zmiana uchwały pozwoli na rozłożenie w czasie spłaty poręczenia, co będzie miało 
pozytywne skutki na gruncie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych. Powiat będzie bezpiecznie spełniać zapisy ustawy i sporządzać na 
kolejne lata budżety oraz wieloletnie prognozy finansowe. 

Opinię pozytywną połączonych komisji Rady Powiatu w zakresie niniejszego 
projektu uchwały przedstawił Pan radny Ryszard Imioła.  

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali podjęła jednogłośnie uchwałę  nr XXIX/200/2013 w sprawie zmiany uchwały 
Rady Powiatu Rawskiego Nr XXXII/206/2005 z dnia 29.06.2005 r. w sprawie 
poręczenia kredytu dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, której projekt stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 10  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2007 Rady Powiatu 
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Rawskiego z dnia 21.06.2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego. 
Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła: 
Zmiana uchwały pozwoli na rozłożenie w czasie spłaty długu (wydłużenie o 3 lata), 
co będzie miało pozytywne skutki na gruncie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych. Powiat będzie bezpiecznie spełniać zapisy ustawy  
i sporządzać na kolejne lata budżety oraz wieloletnie prognozy finansowe. 

Opinię pozytywną połączonych komisji Rady Powiatu w zakresie niniejszego 
projektu uchwały przedstawił Pan radny Ryszard Imioła.  

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali podjęła, przy jednym głosie wstrzymującym się, uchwałę  nr XXIX/201/2013 
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2007 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 
21.06.2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę 
zaciągniętych wcześniej kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego, której 
projekt stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXXIX/212/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30.03.2010 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 
Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła: 
Zmiana uchwały pozwoli na rozłożenie w czasie spłaty długu (wydłużenie o 5 lat),  
co będzie miało pozytywne skutki na gruncie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych. Powiat będzie bezpiecznie spełniać zapisy ustawy  
i sporządzać na kolejne lata budżety oraz wieloletnie prognozy finansowe. 

Opinię pozytywną połączonych komisji Rady Powiatu w zakresie niniejszego 
projektu uchwały przedstawił Pan radny Ryszard Imioła.  

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali podjęła, przy jednym głosie wstrzymującym się, uchwałę  nr XXIX/202/2013 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/212/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 
30.03.2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie 
deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów, której projekt stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad. 12 Kolejny punkt obejmował podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVIII/130/2012 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 27.07.2012 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 
Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła: 
Zmiana uchwały pozwoli na rozłożenie w czasie spłaty długu (wydłużenie o 3 lata),  
co będzie miało pozytywne skutki na gruncie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych. Powiat będzie bezpiecznie spełniać zapisy ustawy  
i sporządzać na kolejne lata budżety oraz wieloletnie prognozy finansowe. 
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Opinię pozytywną połączonych komisji Rady Powiatu w zakresie niniejszego 
projektu uchwały przedstawił Pan radny Ryszard Imioła.  

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali podjęła, przy jednym głosie wstrzymującym się, uchwałę  nr XXIX/203/2013 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/130/2012 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 
27.07.2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, której projekt stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.13 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/165/2013 
Rady Powiatu Rawskiego z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych kredytów. 

Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie powiatu na 2013 rok, Powiat 
Rawski nie będzie zaciągał kredytu długoterminowego. Uchwała w sprawie jego 
zaciągnięcia jest bezprzedmiotowa i nie powinna istnieć w obrocie prawnym. 

Opinię pozytywną połączonych komisji Rady Powiatu w zakresie niniejszego 
projektu uchwały przedstawił Pan radny Ryszard Imioła.  

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali podjęła jednogłośnie uchwałę  nr XXIX/204/2013 w sprawie uchylenia 
uchwały nr XXIII/165/2013 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 8 lutego 2013 roku  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, której projekt stanowi załącznik  
nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 14 W tym punkcie prezentację na temat zagrożenia afrykańskim pomorem świń 
na terytorium Polski przedstawił Powiatowy Inspektor Weterynarii – Pan Ireneusz 
Jędrzejczyk. 

Pan Inspektor omówił istotę choroby i skutki jakie może ona spowodować  
w przypadku wystąpienia jej na terytorium Polski (niszczenie ognisk choroby przez 
ubój i spalanie w promieniu co najmniej 10 kilometrów a przede wszystkim 
całkowicie zostanie wstrzymany eksport wszelkiej żywności z terytorium Polski, co 
by miało bardzo negatywne skutki dla naszej gospodarki). 
 
Ad. 15 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 XXVIII sesji w dniu 
19 lipca 2013 roku podjęła następujące uchwały: 

 
1. nr XXVIII/191/2013 w sprawie zmian w budżecie powiatu roku 2013; 
2. nr XXVIII/192/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2013 – 2024; 
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3. nr XXVIII/193/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji 
Projektu i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie 
zabezpieczenie środków, niezbędnych do realizacji Projektu w przypadku jego 
umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu 
dofinansowania; 

4. nr XXVIII/194/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej, 
będących własnością Powiatu Rawskiego. 

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.  
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył dziewięć posiedzeń: 

 19 lipca 2013 roku: 
- Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2013 rok;  
-   Przyjął informację o projekcie emisji obligacji. 
23 lipca 2013 roku: 
- Wyraził zgodę na  dzierżawę nieruchomości przy ul. Warszawskiej 14, w trybie 
przetargu pisemnego ograniczonego, przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych na terenie Powiatu Rawskiego; 
- Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie sprzętu i aparatury 
medycznej oraz wyposażenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 
- Zapoznał się z propozycją kryteriów przyznawania stypendiów motywacyjnych dla 
uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Rawski;  
- Unieważnił wynik przetargu na przebudowę kanalizacji wewnętrznej wraz  
z remontem łazienek w budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej oraz wyraził zgodę na  z ogłoszenie 
ponownego przetargu;  
- Zatwierdził wynik przetargu na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu. 
 30 lipca 2013 roku: 
- Podjął uchwałę   w sprawie udzielenie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalanych w Białej Rawskiej do czynności związanych z dokonaniem 
wyboru dostawców/wykonawców w związku z realizacją projektu „Moja wymarzona 
ekopracownia w ZSP w Białej Rawskiej”: 
- Zatwierdził aneksy do umów użyczenia sprzętu medycznego zawartych pomiędzy 
Powiatem Rawskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej   
w Rawie Mazowieckiej; 
- Pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i   Ustawicznej  w Rawie Mazowieckiej  zwiększenia wkładu 
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pieniężnego własnego dot. projektu „Szkoła ma runku pracy” (o 26.000 zł co pozwoli  
na zakup samochodu osobowego za 40.000 zł); 
- Zatwierdził harmonogram dyżurów aptek na sierpień i wrzesień 2013r.; 
- Zapoznał się z propozycjami zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka - obszary położone w rejonie ulic: 
Jeżowskiej i Sadowej, Solidarności, Solidarności (rejon cmentarza), Solidarności  
i Zwolińskiego, Tomaszowskiej, Krzywe Koło, Krakowskiej, Łowickiej (rejon rzeki 
Rawki), Reymonta i Paska, Tomaszowskiej i Katowickiej, Słowackiego (rejon 
zalewu), Katowickiej i Tatar, Katowickiej; 
- Zapoznał się ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka - obszary położone w rejonie ulic: 
Krakowskiej i Przemysłowej, Katowickiej i Tatar, Katowickiej  
i Tomaszowskiej, Słowackiego; 
- Unieważnił przetarg na termomodernizację budynku warsztatów Zespołu Szkół 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej; 
- Przyjął informację w sprawie realizacji Uchwał Rady i Zarządu oraz innych  decyzji 
Zarządu Powiatu za drugi kwartał 2013 r.; 
6 sierpnia 2013 roku: 
- Zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego na remont drogi powiatowej  
nr 4306E    (Wiechnowice)-Cielądz-Regnów- Lesiew  na odc. Cielądz – Regnów -  I 
Etap za kwotę 884.686,65 zł. Brutto. Najkorzystniejszą ofertę złożyło  
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ,,ERBEDIM” Sp. z o.o  Piotrków 
Trybunalski; 
- Wyraził zgodę na umieszczenie kablowego przyłącza energetycznego, za 
odpłatnością, w  pasach dróg   powiatowych:   

    a)  nr 4116E Głuchówek- Sanogoszcz – do działki nr ew. 537/2  obręb 
Byszewice (Piotr i Izabela   Było), 
    b) nr 4302E (Chociw)- Cielądz  do działki nr ew. 106 obręb Sierzchowy 
Kolonia ( Monika Łapińska); 

-  Zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków 
Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej – etap III – docieplenie 
stropodachu ( Przedsiębiorstwo EUROPROFIL z Kielc  w cenie ofertowej 
112.200,00 zł. brutto); 
- Zapoznał się z przedstawionymi warunkami dzierżawy nieruchomości i majątku 
ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Rawie 
Mazowieckiej; 
- Wyraził zgodę na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej przy ul. Targowej  
w Rawie Mazowieckiej do działek będących własnością powiatu; 
-  Wyraził zgodę na ustanowienie służebności przesyłu gazu na działce przy  
ul. Krakowskiej w Rawie Mazowieckiej na rzecz PGNiG SPV Sp. z o o z siedzibą  
w Warszawie; 
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13 sierpnia 2013 roku: 
- Zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego na przebudowę kanalizacji  
wewnętrznej wraz z remontem łazienek w budynku internatu przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej. Firma  
„INSTALATOR” z  Rawy Mazowieckiej oferuje wykonanie zamówienia za kwotę 
97.161,40 zł. brutto; 
- Użyczenie na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi części działki o nr ew. 
300 w obrębie  nr 1 Rawa Mazowiecka w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej 
nr 707 – ul. Skierniewickiej w Rawie Mazowieckiej i przebudową przejazdu kolei 
wąskotorowej; 
- Rozpatrzył wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o wytypowanie trzech osób do składu komisji 
przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego. - - Wyraził 
zgodę na użyczenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi części działki o nr ew. 
300 w obrębie  nr 1 Rawa Mazowiecka w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej 
nr 707 – ul. Skierniewickiej w Rawie Mazowieckiej i przebudową przejazdu kolei 
wąskotorowej; 
 20 sierpnia 2013 roku: 
- Zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku 
warsztatów  w Zespole  Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej z przebudową 
pomieszczeń wewnętrznych – docieplenie stropodachu. Najkorzystniejsza oferta 
Przedsiębiorstwo „UNI COM”  Rawa Mazowiecka, oferując wykonanie zamówienia 
za kwotę 198 246 ,42zł brutto; 
- Zatwierdził  projekt umowy dzierżawy nieruchomości , oraz sprzętu i aparatury 
medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej; 
- Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie dodatków motywacyjnych dla 
dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu rawskiego w wysokości 20% 
wynagrodzenia zasadniczego na okres 6 miesięcy tj. od 1.09.br. do 28.02.2014 roku;  
-  Zarząd Powiatu unieważnił przetargu na sprzedaż samochodu ZIŁ, brak ofert,  
i zdecydował o przeprowadzeniu negocjacji  zgodnie z regulaminem;  
- Podjął uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej na najem lokali 
użytkowych położonych w budynku przy ul. Kościuszki 5;  
- Przyjął sprawozdanie finansowe za I półrocze br. Powiatowej Biblioteki Publicznej 
oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej;  
27 sierpnia 2013 roku: 
- Wyraził zgodę na przebudowę napowietrznej linii nn0,4kV w miejscowości 
Dziurdzioły gm. Rawa Mazowiecka w liniach regulacyjnych drogi powiatowej  
nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły – gr. pow.- za pełną odpłatnością.  
- Zatwierdził wynik przetargu na dostawę kruszywa za 52 619,40 zł. brutto; 
- Pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
na wykonanie niezbędnych prac remontowych budynku Poradni - 30.000 zł;  
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- Ustalił wartości służebności przesyłu gazu na działce nr 1328/20 przy  
ul. Krakowskiej w Rawie Mazowieckiej będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu 
Rawskiego ( 3200 zł); 
- Wyraził zgodę na złożenie propozycji wykupu działki nr 663/40 w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Krakowskiej 22.(Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna);  
10.09.2013 roku:  
- Wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: 

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu 
rawskiego w sezonie 2013/2014, 
- dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2013/2014 

- Wyraził zgodę na udzielenie Gminie Sadkowice w 2014 r. pomocy finansowej,  
w formie dotacji celowej, w kwocie 129 000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4128E z drogą gminną  
nr 113212E w m. Lubania wraz z przebudową w/w  drogi gminnej Lubania-Żelazna 
na długości 2635m”; 
- Przyjął zaproponowany porządek XXIX Sesji Rady Powiatu - 27.09.2013 r.; 
- Zatwierdził wynik przetargów na najem lokali biurowych w budynku przy  
ul. Kościuszki 5; 
24 września 2013 roku: 
- Wyraził  opinię dotyczącą pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 4728W 

Piekarzowo - gr. województwa  (Grzymkowice -Dańków- Biała Rawska) o długości 

2450 m na terenie powiatu żyrardowskiego; 

- Wyraził zgodę na lokalizację przyłącza energetycznego w poboczu drogi 

powiatowej w miejscowości Pukinin; 

- Wyraził zgodę na wycięcie drzewa na terenie szpitala;  

- Uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Cielądz – obszar wsi Kuczyzna, oraz fragmenty obszarów wsi: Gortatowice, 

Mroczkowice i Wylezinek;  

- Uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rawa Mazowiecka – rejon ul. Miłej i Kilińskiego;  

- Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.  

– zadania finansowe. 

Do przedstawionej informacji pytań nie było. 

Na koniec pan Starosta zaprosił radnych jak i wszystkich obecnych gości na 
uroczystości upamiętniające 150 rocznicę Powstania Styczniowego na dzień  
4 października na godz. 11.00 do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.. 
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Ad. 16  W kolejnym punkcie obejmującym interpelacje radnych – głosów nie było. 
 
Ad. 17  W punkcie zapytania i wolne wnioski: 

Pan radny Bogdan Batorek poprosił, żeby zwracać uwagę na umieszczane daty 
na materiałach przekazywanych radnym, żeby nie było pomyłek. 

Pan radny Rafał Dobrowolski poprosił o przygotowanie mapy Powiatu ze 
szczególnym uwzględnieniem podziału na gminy. 

Pan wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił o większe precyzowanie 
swoich wniosków zgłaszanych przez radnych podczas obrad Rady Powiatu.  
 
Ad.18 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1130 dokonała zamknięcia 
obrad  XXIX  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
Na tym protokół zakończono. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
         


