
P R O T O K Ó Ł  NR  IV/2015 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego 

odbytej w dniu 30 stycznia 2015 roku w sali konferencyjnej 
 Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 
Przewodnicząca Rady Maria Charążka o godz. 900 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 17 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiążących 
decyzji.  
 
Ad. 2 Do zaproponowanego porządku obrad IV sesji Rady Powiatu Rawskiego 
uwag nie wniesiono, został on przyjęty jednogłośnie. Pani Przewodnicząca 
poinformowała, że przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej spóźni 
się, tak więc proponuje realizowanie kolejnych punktów, a do punktu 4 wrócimy jak 
pojawi się referujący. 

Rada Powiatu Rawskiego przystąpiła do realizacji następującego porządku 
obrad:  
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej III sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
4. Przedstawienie założeń projektu systemowego Opracowanie kompleksowych  

i trwałych mechanizmów wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego  
w Polsce ( przedstawiciel MPiPS). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu rawskiego na 2015 rok.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na 

lata 2015 - 2025. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Rawskiego. 
8. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 

Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
9.  Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku. 
10.  Przedstawienie informacji o działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku w 2014 r. 
11.  Przedstawienie sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Rawski za rok 2014. 

12.  Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na rok 2015. 
13.  Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na rok 2015. 
14.  Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 

w okresie międzysesyjnym. 
15.  Interpelacje Radnych. 
16.  Sprawy różne i wolne wnioski. 
17.  Zamknięcie obrad. 
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Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z III sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 

Do treści powyższego protokołu uwag nie zgłoszono. Rada Powiatu 
Rawskiego jednogłośnie przyjęła protokół z III sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 4 Jak wcześniej poinformowała Pani Przewodnicząca realizacja punktu 
dotycząca przedstawienia założeń programu poradnictwa prawnego  
i obywatelskiego nastąpi, w chwili jak dotrze przedstawiciel Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej.  
 
Ad. 5 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu  
Rawskiego na rok 2015. 
 Założenia budżetu na rok 2015 omówił pan Józef Matysiak – Starosta Rawski: 

Budżet powiatu na 2015 r. został opracowany na podstawie: 
- pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014r.; 
- pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I.3110.20.2014 z dnia  
24 października 2014 r.w sprawie kwot dotacji z budżetu państwa, oraz dochodów 
budżetu państwa do uzyskania przez powiat; 
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; 
- ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  
Dochody powiatu na rok 2015 zaplanowano w wysokości 49 552 483 zł. 
Kwotę dochodów stanowią:  
1. Dochody bieżące w wysokości 44 420 208 zł, w tym: 
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej, w wysokości 5 009 450 zł; 
Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach: 
700 – Gospodarka mieszkaniowa 49 080 zł, 
710 – Działalność usługowa 410 720 zł, 
750 – Administracja publiczna 84 670 zł, 
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 128 200 zł, 
851 – Ochrona zdrowia 1 241 900 zł, 
853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej 94 880 zł b) dotacje celowe  
z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej to kwota 10 000 zł. 
c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień, kwota dotacji to 980 071 zł. 
Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci 
w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin  
i powiatów) oraz dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin  
i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim. 
d) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 391 429 zł. 
e) dochody własne oszacowano w wysokości 38 029 258 zł, w tym: 
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Subwencje ogólne 
Kwota subwencji ogólnej na 2015 rok to 27 012 113 zł, w tym: 
- Część oświatowa 23 240 098 zł, 
- Część wyrównawcza 1 688 841 zł, 
- Część równoważąca 2 083 174 zł, 
Ogółem 27 012 113 zł 
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 174 162 zł. 
Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 2 842 983 zł, w tym: 
- Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 131 676 zł, 
- Wpływy z najmu i dzierżawy 324 482 zł,  
- Odsetki 40 000 zł, 
- Wpływy z usług 644 000 zł, 
- Wpływy z różnych dochodów i opłat 333 000 zł, 
- Pozostałe 369 825 zł. 
2. Dochody majątkowe w wysokości 5 132 275 zł, w tym: 
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3 527 500 zł, 
b) dochody ze sprzedaży majątku 1 604 775 zł. 
Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2015 roku  
to kwota 424 000 zł. 
Wydatki Powiatu kwota 49 349 039 zł: 
1.Wydatki bieżące w wysokości 43 552 764 zł, w tym: 
a) jednostki budżetowe kwota 39 574 083 zł 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 514 186 zł, 
- zadania statutowe 10 059 897 zł; 
b) dotacje na zadania bieżące 1 133 040 zł; 
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 659 545 zł; 
d) wydatki z udziałem środków UE 486 096 zł; 
e) obsługa długu 700 000 zł. 
2. Wydatki majątkowe w wysokości 5 796 275 zł, w tym: 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 578 275 zł; 
b) dotacje na inwestycje 218 000 zł. 
Opracowując plany wydatków na 2015 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia 
i pochodne na poziomie 2014 roku. 
Rozchody roku 2015 to kwota 283 333 zł: 
Raty kredytów z 2015 roku zostały spłacone w 2013 roku. 
Planowane do udzielenia pożyczki to kwota 283 333 zł. 
Przychody roku 2015 to kwota 79 889 zł, są to wolne środki z 2014 roku. 
Obsługa długu publicznego wyniesie 700 000 zł, stanowi to 1,57% dochodów 
zaplanowanych na 2015 rok. 
Dotacje zaplanowane na 2015 rok to kwota 1 351 040 zł, w tym: 
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 288 500 zł: 
a) dotacje podmiotowe 605 000 zł, 
b) dotacje celowe 683 500 zł. 
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2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 
62 540 zł: 
a) dotacje celowe 62 540 zł. 
ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 
1. „Urząd bliższy społeczeństwu VII” umowa nr UDA –POKL.06.01.02-10 
- 003/13, PUP w Rawie Mazowieckiej - 14 700 zł. 
2. „Niepełnosprawni – sprawni w działaniu” umowa nr UDA-POKL.07.04.00 
-10-008/13-00, PUP w Rawie Mazowieckiej 111 141 zł. 
3. „Dobry zawód to skarb” umowa nr WND-POKL.09.02.00-10-228/11, Zespół 
Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej – 100 363 zł. 
4. „Szkoła na rynku pracy” umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-004/13-00, Zespół 
Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej – 259 892 zł.  
 
INWESTYCJE: 
Inwestycje roku 2015 to kwota 5 796 275 zł, co stanowi 11,7 % wydatków ogółem. 
1. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe 
zaplanowano w wysokości 5 180 000 zł, w tym: 
- 20 000 zł Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg 
powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami); 
- 4 942 000 zł „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich 
poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim”; 
- Dotacje na inwestycje 218 000 zł, dla gminy Sadkowice na dofinansowanie zadania 
pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 113207E w miejscowości Bujały”. 
2. Inwestycje działu 700 – gospodarka mieszkaniowa 10 000 zł, w tym: 
Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od 
PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki 
Dojazdowej. 
3. Inwestycje działu 710 – działalność usługowa 82 000 zł, w tym: 
- Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka, serwer, system 
do archiwizacji ) 82 000 zł. 
4. Inwestycje działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 
Wydatki majątkowe ogółem 6 000 zł. - zakup sprzętu informatycznego, 
elektronicznego i łączności, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Rawie Mazowieckiej 6 000 zł. 
6. Inwestycje działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
- zakup ksera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej 6 
000 zł. 
7. Inwestycje działu 801 – oświata i wychowanie 
- „Remont pomieszczeń na pracownię gastronomiczną” 76 000 zł; 
- „Wyposażenie w sprzęt komputerowy pracowni dydaktycznych na egzaminy 
potwierdzające kwalifikacje zawodowe w ZSP w Białej Rawskiej” 20 000 zł; 
- Zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia części 
praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ZSCEZIU  
w Rawie Mazowieckiej” 32 000 zł 
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8. Inwestycje działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 194 275 000 zł 
- „Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych” 
9. Inwestycje działu 900 – ochrona środowiska 190 000 zł 
- Wydatki majątkowe w wysokości 190 000 zł na „Roboty budowlane związane  
z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy  
ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych” 

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 149 858 zł, co stanowi 0,3 % wydatków; art. 
222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 
1% wydatków. 

Kwota rezerw celowych wynosi 774 988 zł, co stanowi 1,7 % wydatków art. 
222 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
dopuszcza 5% wydatków. Rezerwa oświatowa to kwota 700 988 zł, rezerwa na 
realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 74 000 zł. 

Pani radna Teresa Pietrzak zapytała czy przewidziane jest wykonanie 
oświetlenia na ulicy Targowej; ponadto czy planowane dochody ze sprzedaży są 
realne i możliwe i do wykonania biorąc pod uwagę zastój na rynku nieruchomości; 
czy budynek przy ulicy Łowickiej (stary dom dziecka) i budynek w stanie surowym 
przy ZSCEZiU planowane są do zbycia; radna Teresa Pietrzak zapytała też  
o wynagrodzenia pracowników – czy planowane są podwyżki? 
Pan radny Łukasz Salamon zapytał jak wykorzystana będzie rezerwa oświatowa 
(ponad 700 tys. zł) a także czy poszczególni dyrektorzy szkół posiadają w budżetach 
wolne środki do wykorzystania według własnego uznania. 

Pan Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że temat doświetlenia ulicy 
targowej jest otwarty i do rozważenia; budżet jest pewną projekcją, pewnym planem. 

Nie ma też pewności, że przychody ze sprzedaży będą wykonane, takiej 
pewności nie było też w okresie hossy. Jeżeli będą możliwości budżetowe to 
wynagrodzenia będą podniesione. Jeżeli chodzi o rezerwę oświatową, to ona zawsze 
jest wykorzystywana w obrębie oświaty; w pierwszym rzędzie w oświacie 
zapewnione muszą być wydatki płacowe, a następnie można zająć się wydatkami 
bieżącymi. 

Pan radny Bogdan Pietrzak mówił o większym wpływie dyrektorów szkól  
na swoje budżety; ponadto wniósł o zwiększenie do 1% środków w dziale 80146  
na dokształcanie nauczycieli; radny Pietrzak zwrócił też uwagę na konieczność 
podniesienia wynagrodzeń pracowników w Starostwie i jednostkach podległych. 

Odnosząc się do podniesionych kwestii, Pan Starosta Józef Matysiak 
poinformował, że szkoły pozyskiwały i pozyskują znaczne środki unijne, głównie  
w szkolnictwie zawodowym. Jeżeli chodzi o środki na dokształcanie nauczycieli  
– nigdy nie zostały one wykorzystane w całości. Jeżeli chodzi o budynek w stanie 
surowym przy ZSCEZiU (dawniej warsztatów krawieckich) to zainteresowana była 
nim Prokuratura Rejonowa, ale przez reformę sądownictwa rozmowy uległy 
zawieszeniu. Jak poinformował Pan Starosta Matysiak, budynek oglądali też 



 6
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka i jego zastępca i do nich też została 
skierowana oferta wspólnego wykorzystania tego budynku. 

Pan radny Bogdan Pietrzak zapytał o wydatki na drogi powiatowe i wydatki 
na bezpieczeństwo publiczne i zdrowie – czy nie są one zbyt niskie. 

Odpowiadając Pan Starosta stwierdził, że trzeba uświadamiać sobie ile dróg 
jest na utrzymaniu Powiatu (tj. blisko 400 km), w tym ok. 2 km dróg gruntowych  
i wielkość inwestycji w tym roku (tj. ponad 5mln. zł) jest znaczna. Sięgamy jako 
Powiat do środków zewnętrznych i krajowych, jak to tylko jest możliwe. Jeżeli 
chodzi o wydatki w zakresie bezpieczeństwa to ograniczają się one do wydatków na 
straż pożarną.  

Pan radny Łukasz Salamon zapytał o poręczenia i zabezpieczenia na majątku 
Powiatu jeżeli chodzi o dług powiatu. 

 Pani Skarbnik odpowiedziała, że trzeba było by uzyskać szczegółowe dane  
z Wydziału Geodezji - odnośnie które nieruchomości stanowią zabezpieczenie,  
w jakich księgach wieczystych itd.. 

Po zakończeniu dyskusji nad budżetem, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Rawskiego Pan Grzegorz Stefaniak odczytał opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej nr III/340/2014 z 8 grudnia 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej 
projektu budżetu Powiatu Rawskiego na 2015 rok; odczytał także opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej nr III/342/2014 z 8 grudnia 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej 
możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Powiatu Rawskiego 
w 2015 roku. Opinie RIO stanowią załączniki 2 i 3 do niniejszego protokołu. 

Przed uchwaleniem opinie dotyczące projektu budżetu na 2015 rok 
przedstawili przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu 
Rawskiego (6 komisji). 

Następnie Pani Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego zapoznała Radę 
Powiatu z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok; do treści uchwały uwag nie 
było. 

Rada Powiatu Rawskiego, przy pięciu głosach wstrzymujących się, podjęła 
uchwałę IV/19/2015 w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok, której projekt 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.6 W tym punkcie podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu na lata 2015 - 2025. 

Projekt uchwały omówiła Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu 
Rawskiego: 

 Do opracowania prognozy dochodów na 2015 rok wykorzystano dane  
z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku 
dochodowym od osób fizycznych, pisma o dotacjach z Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego oraz oszacowano dochody własne na podstawie obowiązujących 
umów oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 
Analiza historyczna poziomu dochodów ogółem wskazuje na stały ich wzrost. 
Wskaźnik ich wzrostu znacznie przewyższał poziom inflacji w poszczególnych 
latach. Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2015 do 2025 składać będą 
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się subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z wpływów z czynszów oraz 
opłaty komunikacyjnej, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od 
osób fizycznych. 
Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych, na lata 2015 – 2025, obejmuje 
dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz ewentualne z dotacji  
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (powiat złożył wnioski  
o dofinansowanie). Dochody ze sprzedaży zostały oszacowane w oparciu  
o zasoby nieruchomości Powiatu przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny 
możliwe do uzyskania ze sprzedaży. 
Założenia dotyczące prognozy wydatków bieżących na lata 2015-2025 - przy 
szacowaniu wydatków przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą zabezpieczone 
wydatki na wynagrodzenia i pochodne, spłatę rat kredytów, obsługę zadłużenia, 
sfinansowanie zadań statutowych. 
Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach 2015 do 2025 przyjęto 
założenie, iż źródłem ich finansowania będą dochody ze sprzedaży majątku oraz 
ewentualne wypracowane nadwyżki budżetu i uzyskane dotacje ze źródeł 
zewnętrznych.  
Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2015 do 2025 wzięto pod uwagę 
zawarte umowy kredytowe, umowy emisji obligacji, harmonogramy spłat kredytów 
oraz terminy wykupu obligacji. Kredyty przypadające do spłaty  
w latach 2015 i 2016 zostały spłacone w roku 2014. 
Zabezpieczono środki na obsługę zadłużenia tj.: odsetki od kredytów i obligacji. 
Obecnie koszty są niższe ponieważ obsługa obligacji jest tańsza niż obsługa 
kredytów . 
Dług powiatu w latach 2015 do 2025 przedstawia się następująco: 
- na koniec 2015 roku kwota 19 090 463 zł, tj.: 42,84%, 
- na koniec 2016 roku kwota 19 090 463 zł, tj.: 32,81%, 
- na koniec 2017 roku kwota 18 068 271 zł, tj.: 31,05%, 
- na koniec 2018 roku kwota 16 611 188 zł, tj.: 28,02%, 
- na koniec 2019 roku kwota 14 418 564 zł, tj.: 23,59%, 
- na koniec 2020 roku kwota 12 191 730 zł, tj.: 19,36%, 
- na koniec 2021 roku kwota 9 800 022 zł, tj.: 15,34%, 
- na koniec 2022 roku kwota 7 441 192 zł, tj.: 11,30%, 
- na koniec 2023 roku kwota 4 982 362 zł, tj.: 7,35%, 
- na koniec 2024 roku kwota 2 523 532 zł, tj.: 3,62%, 
- na koniec 2025 roku kwota 0 zł. 

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono spłaty poręczonych 
kredytów dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. W latach 2015-2017 Powiat udzieli 
na ten cel pożyczek Szpitalowi, środki zostały ujęte w projekcie Budżetu na 2015 
rok (rozchody). 

Pan radny Łukasz Salamon zapytał o prognozę udziału w podatku 
dochodowym, skąd wiemy że ten udział będzie wzrastał. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego Pan Grzegorz Stefaniak 
odczytał opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi  
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nr III/363/2014 z 10 grudnia 2015 r. w sprawie opinii do projektu uchwały  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025 Powiatu Rawskiego 
(załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

Przed uchwaleniem - opinie dotyczące projektu wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2015-2025 przedstawili przewodniczący poszczególnych komisji 
stałych Rady Powiatu Rawskiego (6 komisji). 

Rada Powiatu Rawskiego, w obecności 17 radnych, przy czterech głosach 
wstrzymujących się, podjęła uchwałę nr IV/20/2015 w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2015 - 2025, której projekt 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Starosta Rawski Józef Matysiak, w imieniu Zarządu Powiatu Rawskiego 
podziękował za uchwalenie przez Radę budżetu na rok bieżący. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Po 15-miniutwej przerwie, powrócono do punktu, jaki miał być realizowany  
w porządku obrad jako 4 czyli  przedstawienie założeń projektu systemowego 
Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia poradnictwa prawnego  
i obywatelskiego w Polsce. Przedstawienia dokonał Pan Dawid Opala z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej (Departament Pożytku Publicznego). 

Pan radny Salamon zapytał dlaczego jest powielane coś co istnieje  
i jest realizowane przez wiele instytucji już istniejących (np. pomoc społeczna, czy 
urzędy skarbowe). Pan Obala odpowiedział, że jest to ogólnie kolejna próba 
stworzenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego, a wynika to z pewnej strategii czy 
woli decydentów. 

Pani radna Teresa Pietrzak zapytała czy takie usługi będą mogły świadczyć 
spółki prawa handlowego z udziałem komunalnym.  
 
Ad.7 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjecie uchwały w sprawie zmian 
w statucie Powiatu Rawskiego. 

Omówienia  projektu uchwały dokonał Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu. 

Zaproponowane zmiany wynikają ze zmian przepisów prawa oraz ze zmian 
organizacyjnych w jednostkach 
podległych powiatowi: 
1) Zmiana ustawy o samorządzie powiatowym zmieniła zapisy w zakresie zwołania 
pierwszej sesji nowo wybranej rady powiatu; po zmianie ustawy obowiązek ten 
spoczywa na komisarzu wyborczym. Do zmiany ustawy obowiązek zwołania 
pierwszej sesji nowo wybranej rady spoczywał na przewodniczącym rady powiatu 
poprzedniej kadencji; 
2) W § 14 poprawiono zapis ust.3, który informuje, że do odpowiedzi na zapytania 
radnych stosuje się przepisy zawarte w § 13 ust. 3 i 4, a nie jak mylnie było zapisane 
§ 14 ust.3 i 4; 
3) Usystematyzowano zapis § 35 ust.3 w zakresie wyboru przez komisję 
wiceprzewodniczącego komisji oraz możliwości powołania sekretarza komisji. 
Uprawnienie to było zapisane w § 35 ust. 3 i 39 ust.3; 
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4) Zmiany organizacyjne powiatowych jednostek – Liceum Ogólnokształcące  
w Rawie Mazowieckiej zmieniło nazwę na Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz 
nastąpiła zmiana miejsca siedziby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  
i SPZOZ-u, co spowodowało zmianę Załącznika nr 10 do Statutu. 

Pan radny Łukasz Salamon zapytał czy nie można uchwalić tekstu jednolitego 
Statutu. Odpowiedział Pan Sekretarza informując, iż przepisy prawa nakładają 
obowiązek uchwalenia tekstu jednolitego raz w roku odnośnie aktów prawa 
powszechnie obowiązujących. 

Pozytywną opinię Komisji Statutowej przedstawił jej przewodniczący – radny 
Jarosław Kobierski. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 17 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  
nr IV/21/2015 w sprawie zmian w Statucie Powiatu Rawskiego, której projekt 
stanowi  załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.8 Następny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmian w Regulaminie 
Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
 Omówienia dokonała Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu 
Rawskiego: 

Wprowadza się w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego, 
przyjętym Uchwałą NrXXIV/171/2013 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 21 marca 
2013 roku, następujące zmiany: 
1. W Rozdziale 3. Organizacja Starostwa w § 14 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:  
„2. Realizacja zadań z zakresu audytu wewnętrznego, obsługi prawnej  
i informatycznej może być zlecana instytucjom zewnętrznym”. 
2. W Rozdziale 5. Podstawowe zakresy działania Wydziałów w § 28. Wydział 
Finansów i Budżetu zmienia się zapis punktu 10, który otrzymuje brzmienie: 
„10)koordynowanie i monitorowanie audytu wewnętrznego w Starostwie  
i jednostkach powiatowych” poprzedni zapis: prowadzenie kontroli finansowej oraz 
sprawdzanie wykonania zaleceń pokontrolnych w jednostkach powiatowych. 
3. W Rozdziale 10. Zasady redagowanie i tryb opracowania aktów prawnych w § 71 
ust.2 do obecnego zapisu wskazującego, iż dokumenty pod względem prawnym 
opiniuje radca prawny dopisuje się również adwokata. 
4. Zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zmieniła 
zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek 
zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Obecnie 
karty te wydaje zespół orzekania o niepełnosprawności; poprzednio wydawały je 
wydziały komunikacji w starostwach. Ponadto ustawodawca nałożył na wydziały 
komunikacji dodatkowe dwa zadania: wydawanie zezwoleń zawodu przewoźnika   
i wydawanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.  

Pozytywną opinię Komisji Statutowej przedstawił jej przewodniczący – radny 
Jarosław Kobierski. Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę 
IV/22/2015 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, której projekt stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu. 
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Ad. 9 W tym punkcie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie delegowania 
radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  

W oparciu o art.38a ustawy o samorządzie powiatowym, Starosta w celu 
realizacji zadań w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami 
i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego  
i bezpieczeństwa obywateli tworzy komisję bezpieczeństwa i porządku, 
w składzie osobowym określonym w ust 5 tegoż artykułu. Kadencja komisji trwa  
3 lata. W związku z upływem kadencji komisji zachodzi konieczność ponownego 
wskazania dwóch członków Rady Powiatu do jej składu, zgodnie z cytowanym 
wcześniej art. 38a, ust.5 pkt.2 ustawy o samorządzie powiatowym.  

Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 
W tej sytuacji Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały. Do jej treści 
uwag nie było. 

Opinię Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego 
przedstawiła przewodniczący radny marek Szcześniak 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr IV/23/2015 w sprawie w sprawie 
delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, która stanowi  
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  
 
Ad.10 Sprawozdanie o działalności Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku w 2014 r. 

Informację przedstawił dyrektor Wydziału Polityki Społecznej - Pan Andrzej 
Latek, a stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Pan radny Łukasz Salamon zapytał jakie są zasady korzystania przez Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe z przygotowanych i udostępnianych lądowisk; a także zapytał 
czy służby (policja i straż) z terenu powiatu rawskiego nie potrzebują 
dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt poszukiwawczy.  

Jeżeli chodzi o lądowisko przy ul. Reymonta jest i było ono przygotowane pod 
kątem SPZOZ; zawsze o miejscu wyboru lądowania helikoptera ratunkowego 
decyduje dowódca akcji, a dlaczego LPR nie korzysta zbyt często z tego lądowiska 
tego nie wiadomo, mimo że to miejsce jest zgłoszone do wykazu lądowisk w LPR. 
Jeżeli chodzi o wyposażenie w sprzęt poszukiwawczy, to Dyrektor Latek nie czuje 
się władny do udzielania informacji, a ponadto budżety tych służb są poza naszym 
budżetem.  

Pan Radny Salamon zapytał o dodatkową karetkę Odpowiedział Pan 
Wicestarosta Marian Krzyczkowski, informując, że są trzy zespoły ratownicze 
(Rawa Mazowiecka, Biała Rawska i poza powiatem – Głuchów); na razie nic nie 
wiadomo o przywróceniu czwartego zespołu. 
 
Ad.11 Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Rawski za rok 2014. 



 11
Sprawozdanie przedstawił dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 

Pan Andrzej Latek, a stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Ad 12. W tym punkcie Pani Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego – Pani Maria 
Charążka zaproponowała plan pracy Rady Powiatu Rawskiego na rok 2015, czyli 
propozycję zagadnień poza pracą bieżącą. Pan radny Salmamon zaproponował by 
dodać punkt obejmujący spotkanie z parlamentarzystami, w związku z czym plan 
wyglądał będzie następująco: 
 

1. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego oraz analiza sytuacji finansowej 
jednostek realizujących zadania z tego zakresu. 

2. Analiza zagospodarowania nieruchomości stanowiących mienie 
powiatowe. 

3. Informacja o działaniach prowadzonych przez powiat zmierzających do 
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu 
Rawskiego. 

4. Realizacja zadań w placówkach oświatowych i oświatowo 
- wychowawczych  –  ocena oferty oświatowej i poziomu kształcenia. 

5. Informacja dotycząca sytuacji na rynku pracy. 
6. Informacja o funkcjonowaniu Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa i innych instytucji związanych  
z rolnictwem i ochroną środowiska. 

7. Informacja o działaniach Powiatu Rawskiego w ramach: Związku 
Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury i 
Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej. 

8. Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji Kolei Wąskotorowych. 
9. Spotkanie z parlamentarzystami. 

     
Ad.13 W tym punkcie przyjęto plany pracy poszczególnych komisji stałych Rady 
Powiatu przedstawiali je przewodniczący poszczególnych komisji: 
1)Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów: 

 
Lp. Wyszczególnienie Termin realizacji 

 
1. 

1. Wypracowanie planu pracy Komisji  
na rok 2015. 
2. Opinia budżetu na 2015 rok  
i WPF na lata 2015-25. 
3. Opiniowanie bieżących zmian 
 w budżecie na rok 2015 oraz w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. 
 

Styczeń 

 

Praca ciągła 
(cały rok) 

 
2. 

Zapoznanie się możliwościami pozyskania 
dodatkowych środków do budżetu powiatu  w 
ramach posiadanego mienia powiatu. Stan mienia 
Powiatu Rawskiego, w tym mienia do sprzedaży. 
 

 
Marzec 
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3. 
 
 Ocena wykonania budżetu za rok 2014 
 

 
Kwiecień - Maj 

 
4. 

 
Informacja o środkach zewnętrznych 
pozyskiwanych na modernizację dróg. 

 

 
Maj 

 
5. 

Wyrażenie opinii w sprawie wykonania budżetu 
za I półrocze roku 2015  

 

 
Sierpień 

 
6. 

Dyskusja na temat możliwości realizacji 
inwestycji w obszarze dróg w latach 

 2015-2016  

 
Wrzesień 

 
7. 

Praca nad projektem budżetu na rok 2016.  
Listopad- Grudzień 

 
8. 
 

Wypracowanie planu pracy Komisji 
 na rok 2016 

 
Grudzień 

 
Rada Powiatu przyjęła ten plan jednogłośnie. 
 
2) Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury sportu i Promocji: 
L.p.                                            Tematyka   Termin 

realizacji 
1. Przyjęcie sprawozdania o średnich wynagrodzeniach nauczycieli 

za rok 2014.   
Zaopiniowanie budżetu na 2015 rok i Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu na lata 2015-25. 
Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2015. 

Styczeń 

2. Zaopiniowanie kalendarza oraz oferty imprez kulturalno – 
sportowych organizowanych przez powiat rawski. 
Ocena  aktywności placówek w zakresie pozyskiwania środków  
zewnętrznych. 

Marzec 

3. Ocena oferty oświatowej i poziomu kształcenia  oraz analiza 
realizacji zadań przez placówki oświatowe i oświatowo – 
wychowawcze w powiecie rawskim. 

Kwiecień 

4. Wpływ wprowadzenia nowej podstawy programowej na  
zatrudnienie w szkołach ponadgimnazjalnych.  

Kwiecień 

5.  Stan bazy sportowo – rekreacyjnej w powiecie za szczególnym 

uwzględnieniem obiektów powiatowych  

Maj 

6. Informacja na temat możliwości i sposobów pozyskiwania 

środków unijnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

działalność placówek oświatowych. 

Wrzesień 
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Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok 
szkolny 2015/2016 

7. Realizacja kalendarza imprez sportowych i kulturalnych  Cały rok 

8.  Posiedzenia wyjazdowe Komisji do powiatowych placówek 
oświatowych. 
Omówienie spostrzeżeń, wniosków z wyjazdowego posiedzeń 
Komisji. 
Analiza i realizacja potrzeb inwestycyjnych w szkołach  
i placówkach oświatowych. 

Wrzesień / 
Październik  

9.  Analiza naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. 
Analiza informacji o wynikach pracy szkół prowadzonych przez  
Powiat Rawski. Analiza zadań oświatowych realizowanych przez 
szkoły (m.in. wyniki matur, olimpiady, konkursy wiedzy …)  

Październik 

10 . Wypracowanie planu pracy Komisja na rok 2016. Grudzień. 
 
Plan Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie: 
 
3) Plan pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej:  
Lp. Wyszczególnienie Termin  

1. -Wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu Powiatu Rawskiego 
na rok 2015, a także projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu na lata 2015-25. 
-Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2015. 
 

 

Styczeń 

2. 100 lat funkcjonowania Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej 
Luty 

3. Analiza potrzeb z zakresu programów profilaktyki zdrowotnej dla 
mieszkańców Powiatu Rawskiego. Przedstawienie aktualnej 
diagnozy problemów społecznych Powiatu Rawskiego. 

Marzec 

4. Przyjęcie informacji z rocznej działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie. 
Informacja o funkcjonowaniu Ośrodka Interwencji kryzysowej. 
Informacja o realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych. 
  

 
Kwiecień 

5. 
 

Zapoznanie się z funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej 
prowadzonego przez Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju 
Ziemi Rawskiej. 
Informacja o funkcjonowaniu i sytuacji finansowej SPZOZ w 
Rawie Mazowieckiej. 
 

Maj 
 

6. Ocena poziomu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych   z zakresu 
opieki zdrowotnej dla Powiatu Rawskiego – stan dotychczasowy i 
prognozy związane z nowym kontraktem. 
 

Czerwiec 

7.  Informacja o sytuacji finansowej Szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej. 

Wrzesień 

8. Zapoznanie się z dokumentacją projektową i sposobem Październik 
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finansowania rozbudowy Szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej. 

9.  Ocena stanu opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych 
Powiatu Rawskiego. 

Listopad 

10. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2016. Grudzień 
 
Powyższy plan też został przyjęty jednogłośnie. 
 
 4) Plan pracy Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego: 

Lp. Wyszczególnienie Termin  

1. Opinia w sprawie budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2015 i 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 
2015-25. 

Zaopiniowanie informacji o działalności Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku w 2014. 

Wypracowanie planu pracy Komisji w roku 2015. 

Styczeń 

 

2. Dokonanie przeglądu dróg powiatowych, mostów 
i wiaduktów. Wypracowanie planu robót na drogach powiatowych 
na rok 2015. 

Marzec/Kwiecień 

3. Ocena prowadzonej akcji zimowej w sezonie 2014/2015 
Kwiecień 

4. Spotkanie z przedstawicielami innych samorządów  
w sprawie współpracy w zakresie komunikacji  
i bezpieczeństwa. 

Maj 

5. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku. Wrzesień 

6. Ocena wykonania inwestycji i remontów dróg powiatowych, 
ocena stanu gotowości do okresu zimowego. 

Informacja o funkcjonowaniu Rawsko-Rogowskiej Kolejki 
Wąskotorowej. 

Listopad 

7. Wstępne przyjęcie planu modernizacji i remontów dróg 
powiatowych na rok 2016. 

Wypracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok. 

Grudzień 

 
Plan Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie. 
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5) Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i 
Gospodarki Terenami: 
 

Lp. Zadania Termin 

1. 

Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2015 i 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 
2015-25. 
Przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2015. 

Styczeń 

2. 
Informacja o działalności Oddziału Terenowego 
Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa ( kontrola środków ochrony roślin). 

Luty 

3. 
Realizacja zadań przez spółki wodne w zakresie 
melioracji. 

Marzec 

4. 
Problem szkód wyrządzanych przez dziką 
zwierzynę. Spotkanie z przedstawicielami kół 
łowieckich. 

Kwiecień 

5. Sytuacja pszczelarstwa w powiecie rawskim. Maj 

6. 
Zapoznanie się ze staniem mienia należącego do 
Powiatu Rawskiego  
– wyjazd w teren. 

Czerwiec 

7. 
Spotkanie z przedstawicielem KRUS. 
 

Wrzesień 

8. 
Ocena stanu fitosanitarnego i epidemiologicznego 
w powiecie rawskim. Spotkanie z Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym 

 
Październik 

9. Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Listopad 
10.  Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2016. Grudzień 
 
Plan Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie. 
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6) Plan pracy Komisji Rewizyjnej i plan kontroli na rok 2015: 
 
 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej jak i plan kontroli na rok 2015 został przyjęty 
jednogłosnie. 
 
 
Ad.14 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym 
złożył  Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

Rada Powiatu Rawskiego piątej kadencji na swojej III sesji w dniu 30 grudnia 
2014 roku podjęła następujące uchwały: 
1. Nr III/7/2014 w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego; 
2. Nr III/8/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  

na lata 2014-2025; 

Lp. Tematyka Miesiąc 
1. Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2015  

i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
na lata 2015-25. 

Wypracowanie planu pracy i planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej. 

Styczeń 

 
2. 

 
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok – 

wyrażenie opinii. 
Wypracowanie wniosku absolutoryjnego. 

 
Maj/ Czerwiec 

 
3. 

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku. 
 
 

Sierpień/ 
Wrzesień 

 
4. Zapoznanie się z realizacją przez Zarząd Powiatu 

uchwał Rady Powiatu podjętych w roku bieżącym. 
Wrzesień 

5. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej  
i przeprowadzonych kontroli. 

 

Listopad 

6.  Przyjęcie planu pracy i kontroli na rok 2016. Grudzień 
 
 

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej w 2015 roku 
1. Kontrola funkcjonowania SPZOZ w Rawie Mazowieckiej  

ul. Niepodległości 8 (ubiegły rok i pierwsze półrocze roku 
bieżącego). 

Kwiecień/ Maj 

2. Kontrola w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego 
w Rawie Mazowieckiej (głównie rozstrzygnięte przetargi). 

Sierpień 

3. Kontrola funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Białej Rawskiej. 

Wrzesień/ 
Październik 
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3. Nr III/9/2014 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Powiatu Rawskiego  

w Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej; 
4. Nr III/10/2014 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Powiatu Rawskiego  

do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury; 
5. Nr III/11/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Rawskiego; 
6. Nr III/12/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu  

i Finansów; 
7. Nr III/13/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty,  

Kultury i Sportu; 
8. Nr III/14/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Polityki 

Społecznej; 
9. Nr III/15/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Komunikacji, 

Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego; 
10. Nr III/16/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami; 
11. Nr III/17/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej; 
12. Nr III/18/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Statutowej. 

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 pięć posiedzeń omawiając 

następujące sprawy: 
30.12.2014 r.: 

1) Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż sprzętu i aparatury 
medycznej przez SP ZOZ; 

2) Podjął uchwałę w sprawie umorzenia należności pieniężnych od SP ZOZ na 
kwotę 200.000 zł z tytułu udzielonej przez powiat pożyczki; 

3) Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu i zmian w planach 
finansowych na 2014 rok. 

9.01.2015r.: 

1) Podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do projektu budżetu powiatu 
na 2015 rok; 

2) Podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla powiatu rawskiego. 

13 stycznia 2015 r.: 

1) Zapoznał się z wnioskiem w sprawie lokalizacji kablowej sieci 
elektroenergetycznej niskiego napięcia w działce nr ewidencyjny 50,  
w obrębie nr 29 Turobowice, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej  
nr 4118E Pukinin –Mogielnica  (Wydział przygotuje szczegółowa analizę);  

    2) Rozpatrzył wniosek, Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ul. Niepodległości 8,  wszczęcia 
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postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. 
lecznictwa; 

    3) Zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej,  
ul. Niepodległości 8; 

     4)  Uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   

         dla gminy Regnów, fragmenty wsi: Annosław, Kazimierzów Podskarbice  

         Królewskie, Podskarbice Szlacheckie, Regnów i Sowidół z uwagami :  

         określenia minimalnej powierzchni działki budowlanej,  usytuowania  

         budynków przy granicy lub odsunięcia się od granicy);  

    5) Zatwierdził rozstrzygnięcie przetargu na dzierżawę gruntów przy ul. Osada 
Dolna w Rawie Mazowieckiej ( 16.000 zł za 23 ha)  

    6)  Przyjął Plan pracy Zarządu Powiatu na 2015 rok; 

     7) Rozpatrzy pozytywnie wnioski Dyrektora Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych 
im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej ( obóz sportowy-5.000 zł) oraz Dyrektora 
Zespołu Placówek specjalnych (ferie w siodle – 1.800 zł). 

20 stycznia 2015 r.: 

1) Przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Rawski za 2014 rok; 

    2) Zapoznał się z informacją o działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
w 2014 roku; 

    3)  Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania radnych do 
składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku; 

    4)  Zatwierdził Harmonogram pracy aptek na luty i marzec 2015 roku; 

    5)  Przyjął propozycje porządku IV Sesji Rady Powiatu. 

27.01.2014 r.: 

       1) Zapoznał się z Kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych na 2015 r.;   
      2) Rozpatrzył  projekt umowy na korzystanie z basenu przez młodzież szkół    
          podległych    powiatowi. 
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Do przedstawionej przez Pana Starostę informacji uwag nie było. 
 
Ad.15  W punkcie Interpelacje Radnych - głosów  nie było.  
 
Ad.16 W punkcie sprawy różne i wolne wnioski:  

Pan radny Bogdan Pietrzak zapytał co dalej ze Szpitalem w Rawie 
Mazowieckiej, bo takie zapytania kierują do niego mieszkańcy powiatu. 

Odpowiadając Pan Starosta Józef Matysiak powiedział, że od początku 
funkcjonowania Powiatu Rawskiego mamy do prowadzenia szpital, a nie mają 
takiego szpitala duże większe i bogatsze powiaty w województwie. Przez wiele lat 
odpowiedzialność ta była wykonywana też w wymiarze finansowym. Szpital jest  
w kontrakcie terytorialnym (rozporządzenie Rady Ministrów). Dzierżawca Szpitala 
(firma AMG) zobowiązany jest w dalszym ciągu do rozpoczęcia budowy pawilonu 
szpitala. Są realizowane przez Dzierżawcę jego zobowiązania, szpital funkcjonuje, 
prowadzone są prace projektowe dotyczące budowy. Nie ma ograniczeń jeżeli 
chodzi o świadczenia. 

Pan radny Jarosław Uchman zapytał czy wiceprzewodniczący Rady Powiatu  
i Przewodniczący Klubu Radnych PIS znają szczegóły umowy dzierżawy szpitala  
z AMG i harmonogram budowy szpitala. Pytani odpowiedzieli, że nie znają takich 
zapisów, w związku z czym radny Uchman wniósł o zapoznanie nowych radnych  
z umową i załącznikami. Pan wicestarosta Krzyczkowski odpowiedział, że umowa  
z załącznikami jest na stronie internetowej, ale jeżeli jest taka potrzeba to jesteśmy 
w stanie udostępnić te informacje na piśmie. 

Pan radny Jarosław Uchman zapytał czy do starostwa wpływają takie 
informacje, że zdarzały się przypadki współpłacenia za udzieloną pomoc.  

Odpowiedział Pan wicestarosta Marian Krzyczkowski, informując, że takie 
sygnały nie dotarły. 

Pani radna Teresa Pietrzak zapytała o Kontrakt Terytorialny i jak to się do 
tego, żeby beneficjentem pomocy była firma AMG. 

Odpowiedział Pan Starosta Matysiak, informując, iż właścicielem 
nieruchomości nadal jest Powiat,  a beneficjentem mogą być podmioty niepubliczne. 

 
Ad.17 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1250 dokonała zamknięcia 
obrad  IV sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj  
 
 


