
 

P R O T O K Ó Ł  NR  X/2015 

z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 29 września 2015 roku w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka o godz. 9
00

 

otworzyła sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości  oświadczyła,   

iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, 

aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych, co wobec ustawowego składu 

Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

wiążących decyzji.  

 

Ad. 2 Do zaproponowanego porządku obrad X sesji Rady Powiatu Rawskiego 

Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie dwóch punktów: podjęcie uchwały  

w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego jako punktu  

7 i punktu 8  - podjecie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów 

Województwa Łódzkiego; do tej propozycji uwag nie było. Zaproponowany przez 

Przewodniczącą porządek obrad ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. Rada 

Powiatu Rawskiego przystąpiła do realizacji następującego porządku obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Rawskiego 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu roku 2015 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2015 – 2026 

6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg 

publicznych usytuowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka 

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa 

Łódzkiego. 

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

w okresie międzysesyjnym 

10.  Interpelacje Radnych 

11.  Sprawy różne i wolne wnioski 

12.  Zamknięcie obrad                                    

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

Powiatu Rawskiego. Do treści powyższego protokołu uwag nie zgłoszono. Rada 

Powiatu Rawskiego przyjęła, przy jednym głosie wstrzymującym się, protokół  

z IX sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
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Ad. 4 W tym punkcie podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu roku 

bieżącego. Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu 

Rawskiego: 

Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 

Na podstawie umowy nr 180/RŚ/2015 z dnia 9 lipca z Województwem Łódzkim 

zwiększa się dochody i wydatki majątkowe w rozdziale 60014 Drogi publiczne 

powiatowe. W związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego  

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się wydatki inwestycyjne 

oraz dochody majątkowe pochodzące z wpływów ze sprzedaży składników 

majątkowych, które planowane były jako jedno ze źródeł finansowania. Dokonuje 

się przesunięcia środków w dziale 600 Transport i łączność w wysokości 39 852 zł  

z wydatków bieżących na majątkowe. Dokonuje się przesunięcia oszczędności  

w wydatkach inwestycyjnych do rezerwy oświatowej. Ze środków z rezerwy ogólnej 

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4 500 zł w dziale 921 Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w 

Rawie Mazowieckiej. 

Zadania majątkowe zmniejszenia: 

- 426 051 zł „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez 

przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim” 

- 17 220 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Zuski, odcinek 

Wołucza – Paprotnia” 

Zwiększenia: 

- 36 162 zł „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez 

przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II” 

Dotacje udzielone w roku 2015 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych 

Zwiększenia: 

- 4 500,00 zł wydatki bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej. Do projektu 

uchwały uwag radnych nie było. 

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił jej 

przewodniczący Pan radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę nr X/65/2015  

w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego, której projekt stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjecie uchwały w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu rawskiego na lata 2015-2026. 

Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 września 2015 roku  

w sprawie zmian budżetu roku 2015 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią  Prognozę Finansową,  

w zakresie 2015 roku do Budżetu Powiatu. Ponadto wprowadza się zmiany  

w wykazie przedsięwzięć. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 
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Zwiększenia: „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich 

poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II”. 

W ramach powyższej inwestycji realizowane będą następujące zadania: 

- Budowa drogi powiatowej nr 4134 – ulica Opoczyńska w Rawie Mazowieckiej,  

na odcinku od drogi do cynkowni do ul. Zamkowa Wola wraz z budową przepustu 

przez rzekę Rylkę, 

- Remont drogi powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów (dr. woj. nr 725) na odcinku 

Sadkowice-Józefów do dr. woj. nr 725, 

- Remont drogi powiatowej nr 4302E (Chociw)-Sierzchowy-Cielądz (dr. woj.  

nr 707) 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4105E Rossocha-Zuski, odcinek Wołucza  

do mostu na rzece Rawce, 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Pukinin-(Mogielnica), odcinek Rylsk 

Duży - Turobowice od km 9+569 do km 13+936. 

Wartość kosztorysowa zadania 19 755 775,00 zł; nakłady poniesione do 2014 roku 

12 164 313,00 zł; akłady planowane na 2015 rok 36 162,00 zł, w tym środki własne 

powiatu 36 162,00 zł. 

Nakłady planowane na 2016 rok 4 712 600,00 zł, w tym środki własne powiatu  

1 316 900,00 zł. Nakłady planowane na 2017 rok 2 842 700,00 zł, w tym środki 

własne powiatu 710 675,00 zł. 

„Rozbudowa, przebudowa i remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska  

– Komorów”. Wartość kosztorysowa zadania: 7 404 857,00 zł. Nakłady poniesione  

do 2014 roku 414 367,00 zł. Nakłady planowane na 2015 rok 77 490,00 zł, w tym 

środki własne powiatu 77 490,00 zł. Nakłady planowane na 2016 rok 505 000,00 zł, 

w tym środki własne powiatu 184 000,00 zł. Nakłady planowane na 2017 rok 3 260 

000,00 zł, w tym środki własne powiatu 598 862,00 zł. Nakłady planowane  

na 2018 rok 3 148 000,00 zł, w tym środki własne powiatu 830 200,00 zł. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska – etap II 

Wartość kosztorysowa zadania 4 476 836,00 zł. Nakłady poniesione do 2014 roku 1 

626 836,00 zł. Nakłady planowane na 2017 rok 2 850 000,00 zł, w tym środki 

własne powiatu 285 000,00 zł.  

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił przewodniczący 

Komisji Pan radny Ryszard Imioła. Przed głosowaniem, Pan radny Łukasz Salamon 

poprosił o odczytanie uzasadnienia do uchwały; Przewodnicząca Rady odczytała 

uzasadnienie. 

Rada Powiatu Rawskiego podjęła jednogłośnie uchwałę nr IX/66/2015  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 

2015-2026, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6 Następny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej dróg publicznych usytuowanych na terenie miasta Rawa 

Mazowiecka. 

O głos poprosił Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski, informując o 

przesłankach niniejszej uchwały:  
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Jak poinformował Pan Starosta, w porozumieniu z Burmistrzem  Miasta 

Rawa Mazowiecka następuje zmiana kategorii czterech odcinków dróg – ulic  

w mieście o łącznej długości 1005m. Jest to jeden z etapów przejścia zarządzania 

drogami pod jeden podmiot – Miasto Rawa Mazowiecka. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 460 zezm.) pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie 

właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. 

Zgodnie z art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 2 ww. ustawy, zaliczenie drogi  

do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu  

w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów 

(burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze, których przebiega droga oraz 

zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatu - opinii 

prezydentów miast. Pozbawienie i zaliczenie może być dokonane nie później niż do 

końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego. 

Przedmiotowe drogi posiadają lokalne znaczenie stanowiące uzupełnienie sieci dróg 

służących miejscowym potrzebom, a zatem spełniają wymogi art. 7 ust. 1 ustawy o 

drogach publicznych jakimi powinny charakteryzować się drogi gminne. 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 

zadeklarował, że przedmiotowe drogi na mocy Uchwały Rady Miasta Rawa 

Mazowiecka zostaną zaliczone do kategorii dróg gminnych. Zatem w porozumieniu 

z Zarządem Województwa Łódzkiego, po otrzymaniu pozytywnych opinii zarządów 

sąsiednich powiatów przedkłada się niniejszą uchwałę z prośbą o jej przyjęcie. 

Opinię pozytywną Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 

Publicznego przedstawił jej wiceprzewodniczący – Pan Marek Sekuter. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr IX/67/2015   

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg publicznych usytuowanych 

na terenie miasta Rawa Mazowiecka., której projekt stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad.7 W tym punkcie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie utworzenia 

Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. 

 Głos w tej sprawie zabrał Starosta Rawski Pan Józef Matysiak informując 

zgromadzonych Radnych, iż pomysł utworzenia Związku Powiatów Województwa 

Łódzkiego pojawił się na Konwencie Powiatów Województwa Łódzkiego;  

na chwilę obecną zainteresowanych jest 15 powiatów województwa łódzkiego, 

byłby to związek celowy w obszarze geodezji. Pan Starosta Matysiak wyraził 

przekonanie, że jest to szansa na pozyskanie znacznych środków unijnych. 

Będąc przy głosie Pan Starosta Józef Matysiak poinformował, że Powiat 

Rawski należy do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 

Dorzecza Bzury a także do Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi 

Rawskiej (m.in. w ramach tego Stowarzyszenia prowadzone są Warsztaty Terapii 

Zajęciowej). 
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Pan radny Łukasz Salamon zapytał czy Starosta posiada wiedzę dlaczego  

do Związku nie przystępują m.in. powiaty skierniewicki i łowicki. Pan radny 

Salamon zapytał czy zasób geodezyjny przeniesiony będzie do Piotrkowa. 

Pan Starosta Matysiak odpowiedział, że nie posiada wiedzy dlaczego te 

powiaty nie przystępują, a jeżeli chodzi o zasób geodezyjny powiatu rawskiego  

- pozostanie on w Rawie Mazowieckiej; w projekcie statutu tylko jako siedziba 

wskazany jest Piotrków Trybunalski. 

 Projekt uchwały omówił Pan Stefan Goryczka - Dyrektor Wydziału Geodezji, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rawie 

Mazowieckiej: 

Postanawia się utworzyć Związek Powiatów Województwa Łódzkiego przez  

Powiat Rawski wraz z następującymi powiatami: bełchatowskim, brzezińskim, 

kutnowskim, łaskim, łęczyckim, łódzkim wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, 

piotrkowskim, poddębickim, radomszczańskim, tomaszowskim, wieruszowskim  

i zgierskim. 

Celem Związku Powiatów Województwa Łódzkiego jest: 

1) cyfryzacja baz danych EGiB, w tym tworzenie numerycznej mapy ewidencji 

gruntów i budynków oraz pozyskiwania danych ewidencji budynków i lokali; 

2) przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy 

zasadniczej i utworzenie 

cyfrowych baz danych obiektów topograficznych (BDOT500); 

3) założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ( GESUT); 

4) informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  

w obszarach wskazanych przez Powiaty będące członkami Związku. 

Ponadto utworzenie Związku celowego do realizacji zadań publicznych w celu 

pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację tych zadań,  

w szczególności środków Unii Europejskiej, podjęcie niniejszej uchwały stanowi 

asumpt do utworzenia związku przez rady zainteresowanych powiatów, gdyż 

wymóg ten wynika bezpośrednio z treści art. 65 ustawy o samorządzie powiatowym, 

wprowadzenie statutu skutkować będzie utworzeniem związku powiatów po jego 

rejestracji i ogłoszeniu,  działalność związku powiatów będzie pokrywana  

z budżetów powiatów będących ich członkami. 

Rada Powiatu Rawskiego, przy obecnych 14 na 17 Radnych, podjęła 

jednogłośnie uchwałę nr X/68/2015 w sprawie utworzenia Związku Powiatów 

Województwa Łódzkiego. 

 

Ad. 8 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia 

statutu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. 
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Omówienia dokonał Pan Stefan Goryczka- Dyrektor Wydziału Geodezji, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rawie 

Mazowieckiej: 

Zgodnie z treścią art. 67 ustawy o samorządzie powiatowym utworzenie związku 

powiatów wymaga przyjęcia statutu przez rady zainteresowanych powiatów. Statutu 

winien jednocześnie spełniać wymagania określone w ust. 2 wyżej wskazanego 

przepisu. Podjęcie niniejszej uchwały daje możliwość przyjęcia treści statutu 

określającego zasady funkcjonowania związku powiatów. Przyjęcie statutu 

spowoduje określenie struktury i zasad działania związku powiatów oraz daje 

podstawę prawną do jego dalszego funkcjonowania. Wprowadzenie statutu 

skutkować będzie utworzeniem związku powiatów po jego rejestracji i ogłoszeniu. 

Działalność związku powiatów będzie pokrywana z budżetów powiatów będących 

ich członkami. Statut stanowi  załącznik do niniejszej uchwały. 

Rada Powiatu Rawskiego, przy obecnych 14 na 17 Radnych, podjęła 

jednogłośnie uchwałę nr X/69/2015 w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów 

Województwa Łódzkiego. 

 

Ad.9 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 IX sesji w dniu  

28 sierpnia 2015 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała nr IX/59/2015 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2015 

2. Uchwała nr IX/60/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015 – 2030 

3. Uchwała nr IX/61/2015 w sprawie wniosku Rawskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego o wyrażenie zgody na 

rozwiązanie stosunku pracy z Teresą Pietrzak - Radną Rady Powiatu 

Rawskiego (Wojewoda wszczął postępowanie w celu kontroli 

legalności). 

4. Uchwała nr IX/62/2015 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę 

nieruchomości Gminie Biała Rawska 

5. Uchwała nr IX/63/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady 

Społecznej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 

6. Uchwała nr  IX/64/2015 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 2015r. 
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Uchwały zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu lub Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej jako organom nadzoru, a uchwały wymagające publikacji 

przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Zarząd Powiatu Rawskiego w okresie sprawozdawczym odbył trzy posiedzenia 

omawiając następujące sprawy: 

8.09.20145 r.: 

- Zatwierdził wynik postępowania do 30 tys. Euro na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowych dróg powiatowych nr 4120E i 4105E ( firma ZROID 

Edward Grzegorzewski za kwotę 72.262 zł); 

- Rozpatrzył wniosek Pana Krzysztofa Bazylaka o umorzenie pozostałej kwoty 

odsetek  z tytułu kosztów usunięcie pojazdu z drogi ( kwota 3 428,85 zł); 

 - Rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Cielądz o opinię w sprawie zaliczenia dróg 

będących własnością Gminy do kategorii dróg gminnych: 

             - w m. Brzozówka  – 14,08 km, 

             -  w m. Cielądz  - 27,64 km, 

             -  w m. Gortatowice - 4,32, 

             -   w m. Grabic  - 3,37 km, 

             -   w m. Gułki  - 2,00 km, 

-  w m. Komorów - 12,30 km, 

- w m. Kuczyzna - 1,52 km, 

- w m. Łaszczyn - 8,28 km, 

- w m. Mała Wieś - 6,56 km, 

- w m. Mroczkowice - 5,11 km, 

- w m. Niemgłowy - 1,11 km, 

- w m. Ossowice - 10,84 km, 

- w m. Parolice - 2,47 km, 

- w m. Sanogoszcz - 3,05 km, 

- w m. Sierzchowy - 5,80 km, 

- w m. Stolniki - 21,21 km, 

- w m. Wisówka - 4,86 km, 

- w m. Wylezinek - 1,97 km, 

- w m. Zuski - 3,05 km, 

             - w m. Niemgłowy A - 1,42 km, 

- w m. Niemgłowy BC - 5,96 km, 

- w m. Sierzchowy Kol. - 9,55 km 

                                     ----------------- 

RAZEM              156,49  

 

- Rozpatrzył wniosek Zakładu Obsługi Energetyki z siedzibą w Zgierzu w sprawie 

wymiany słupa betonowego na działce nr 310/2  położonej w Obrębie nr 4 miasta 

Rawa Mazowiecka stanowiącej własność Powiatu Rawskiego; 

 

- Zatwierdził projekt Statutu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego; 
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-  Rozpatrzył wniosek dyrektora ZS - CEZiU o wyrażenie zgodna na ubieganie 

się o środki finansowe z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 

realizacją projektu ponadnarodowego „Aktywna szkoła-aktywny pracodawca”; 

- Podjął uchwałę w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu; 

- Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu; 

- Podjął uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu; 

- Zapoznał się z wnioskiem Okręgowej Izby Radców Prawnych ( dwa punkty 

nieodpłatnej pomocy prawnej w Rawie i Białej Rawskiej);  

- Zatwierdził wysokość  środków finansowych przeznaczonych na zadanie w ramach 

współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

- Zapoznał się z informacją w sprawie samochodów zwróconych z SP ZOZ; 

- Zatwierdził wybór banku udzielającego kredyt w wysokości 1.000.000 zł ( Bank 

Spółdzielczy w Skierniewicach za kwotę 131.383,60 zł). 

 

15.09.2015 r.: 

- Wyraził zgodę na ogłoszenie przetargów nieograniczonych na: 

a) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu 

rawskiego, 

b) Dostawę soli drogowej, 

c) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich, 

 oraz na przeprowadzenie postępowania do 30 tys. Euro na dostawę piasku. 

- Wyraził opinię w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych,  ciągów 

drogowych usytuowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka, stanowiących 

dotychczas drogi powiatowe, a mianowicie: 

-  nr 4100E ul. Wyszyńskiego – o długości 0,100 km (działka ew. nr 263), 

-  nr 4100E plac Wolności – o długości 0,300 km ( działki ewidencyjne   

o numerach: 260,261,262), 

-  nr 4100E ul. Kościuszki – o długości 0,175 km ( część działki ewidencyjnej 

nr 259 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4152E ul. Faworna/ al. 

Konstytucji 3 Maja), 

- nr 4110E ul. Kolejowa – o długości 0,430 km ( działka ewidencyjna nr 1 / 2 

do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4152E-  ul. Faworka; 

- Rozpatrzył wniosek pana Dariusza Pastuszka reprezentującego sp.j. Mekronex  

i sp.j. Ekodradex dzierżawy lub sprzedaży działek 3/44 i 3/21 w Rawie 

Mazowieckiej pod budowę farmy fotowoltaicznej; 

- Wyraził zgodę na dzierżawę lokali w budynku przy ul. Kościuszki 5 na okres do 

dwóch lat; 

- Wyraził zgodę na  wycięcie drzew na działce  przy ul. Targowej w Rawie 

Mazowieckiej za kwotę 1500 zł; 

- Zatwierdził porządek X Sesja Rady Powiatu; 

- Podjął uchwałę  Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w budżecie 

powiatu; 

- Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowego, 
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22.09.20145 r.: 

- Podjął uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr  32/2015 Zarządu Powiatu Rawskiego  

z dnia 17.03.2015r. w sprawie ustalenia "Zasad rozpatrywania wniosków osób 

niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach  pilotażowego programu 

"Aktywny samorząd" w 2015 r.; 

- Zapoznał się z zawiadomieniem Burmistrza Białej Rawskiej o podjęciu przez Radę 

Miejską Biała Rawska uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska: fragmentu obszarów 

wsi Bronisławów i Rokszyce, fragmentu obszarów wsi Słupce i Szwejki Małe  

i  miasta Biała Rawska; 

- Podjął chwałę  w sprawie powołania komisji przetargowej na najem i dzierżawę 

lokali użytkowych w budynkach Starostwa Powiatowego. 

- Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu; 

- Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego;  

- Ustanowił trwały zarząd na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie 

Mazowieckiej  ( w formie  decyzji administracyjnej ); 

- Zatwierdzenie treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pisemnym na 

sprzedaż nieruchomości Powiatu Rawskiego przy ul. Niepodległości 8 i 

Tomaszowskiej 8 w Rawie Mazowieckiej;  

- Zatwierdził harmonogram dyżurów aptek na październik i listopad  2015 r. 

Do przedstawionej informacji Pana Starosty innych uwag nie było. 

   

Ad.10  W punkcie Interpelacje Radnych: 

Radny Adrian Galach odczytał treść interpelacji Klubu Radnych Prawa  

i Sprawiedliwości, dotyczącej sytuacji w Szpitalu Św. Ducha, dzierżawionego przez 

firmę AMG. Następnie interpelacja złożona została do Przewodniczącej Rady 

Powiatu; stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. 

Radny Łukasz Salmon złożył interpelację ustną, dotyczącą przedstawienia 

przez Zarząd Powiatu Rawskiego korzyści z udziału Powiatu w Stowarzyszeniu 

Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

Starosta Józef Matysiak poinformował, że Zarząd Powiatu Rawskiego 

przygotuje odpowiedzi pisemne na złożone interpelacje. 

 

Ad.11 W punkcie sprawy różne i wolne wnioski: 

Pan radny Henryk Majewski poinformował o spotkaniu w Ministerstwie 

Rolnictwa, w którym uczestniczył wspólnie z Burmistrzem Białej Rawskiej 

Wacławem Adamczykiem i Starostą Rawskim Józefem Matysiakiem, dotyczącym 

dopłat do roślin wieloletnich (m.in. sadów) z powodu wystąpienia suszy; aktualnie 

prowadzone jest szacowanie przez komisje Wojewody na terenach gmin woj. 

Mazowieckiego (uzależnione jest to od Instytutu w Puławach i określonego przez 

niego wskaźników suszy). Druga sprawa jaką poruszył radny Majewski to projekt 

PROW-u na lata 2014-20 i przywrócenie zapisów dot. wsparcia do zakładania 
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plantacji wieloletnich; jak stwierdzono na tym spotkaniu ogromna w tym 

zasługa Starosty Rawskiego Józefa Matysiaka. 

Pan radny Bogdan Pietrzak zapytał o sprawę, o która pytał już na poprzedniej 

sesji, czy rolnicy (ale i też sadownicy) otrzymają jakąś pomoc do swojej produkcji,  

z powodu skutków suszy; czy mogą liczyć na takie wsparcie ze strony władz 

samorządowych jak i krajowych. 

Pan radny Łukasz Salamon zapytał o czy strażacy z PSP mogą liczyć na 

wsparcie ze strony Powiatu w swoich postulatach, bo aktualnie strażacy są w trakcie 

strajku.  

Pan Starosta, odpowiadając na pytania, zaznaczył iż wielokrotnie Państwowa 

Straż Pożarna – Komenda Powiatowa w Rawie Mazowieckiej była wspierana czy  

to przez zakup wyposażenia i samochodów ale także poprzez wsparcie razem  

z wójtami Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jeżeli natomiast chodzi  

o uposażenia osobowe strażaków jest to domena Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych. 

Natomiast w kwestii suszy, jest to problem ekonomiczny, który będzie 

wpływał nie tylko na rolników. Według obecnych uregulowań prawnych, Instytut 

Gleboznawstwa w Puławach ma określać krajowy bilans wodny i to on określa, 

które obszary objęte są suszą (głównie określa, że są to gleby lekkie – 5 ta – 6 sta 

klasa). Uprawa ziemniaka jest objęta na terenie całego naszego powiatu;  

w przypadku porzeczki  - przyjmowane są wnioski przez ARiMR o dopłatę do 

hektara upraw (600 zł). Pan Starosta nie jest zwolennikiem uciekania  

od odpowiedzialności przez przedstawicieli samorządu od problemu suszy.  

W Ministerstwie Rolnictwa problem został mocno zasygnalizowany podczas 

spotkania, w którym uczestniczył Pan Starosta.  

Pan Salamon zaapelował do Pani Przewodniczącej, żeby takie stanowisko  

w sprawie strażaków zostało przygotowane. Pani Przewodnicząca stwierdziła,  

że jeżeli propozycja takiego stanowiska wyjdzie z Komisji Bezpieczeństwa (a jest to 

bardzo liczna komisja - 9 radnych), to na pewno Rada Powiatu Rawskiego się nim 

zajmie. 

Pani Przewodnicząca, w sprawach różnych, poinformowała jeszcze,  

że wpłynęło pismo od Prezesa Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

wzywające do zmiany uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie odmowy 

wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Teresą Pietrzak. 

 

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

- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 10
30

 dokonała zamknięcia 

obrad  X sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

W załączeniu: 

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

 

 


