
P R O T O K Ó Ł  NR  XV/2016 

z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 3 lutego 2016 roku  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

o godz. 16
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 porządku obrad XV sesji Rady Powiatu Rawskiego, jaki Radni 

otrzymali w ustawowym terminie, Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria 

Charążka zaproponowała zmiany polegające na wyłączeniu punktu 5 - podjęcie 

uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy  

i płacy z radnym powiatowym. Punkt ten powinien zostać wyłączony  

z porządku obrad z powodu cofnięcia przez Prezesa Rawskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego wniosku o rozwiązanie stosunku pracy i płacy  

z radnym powiatowym. Przewodnicząca Rady zapoznała Radnych z wyżej 

wymienionym pismem. 

 Kolejną zmianę do porządku obrad zaproponował Pan Radny Adrian Galach. 

Dotyczyła ona włączenia do porządku obrad informacji o kontroli 

przeprowadzonej w Szpitalu im. Świętego Ducha.  

 W tym miejscu głos zabrał Wicestarosta Rawski Pan Marian Krzyczkowski 

proponując wprowadzenie do porządku obrad punktu nr 4 Odniesienie się Rady 

Powiatu Rawskiego do wniosku radnych Adriana Galacha i Jarosława Uchmana 

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016, złożonego na 

sesji budżetowej w dniu 30.12.2015 r. Wicestarosta Rawski Pan Marian 

Krzyczkowski zasugerował również by punkt dotyczący kontroli w Szpitalu  

im. Świętego Ducha zrealizować na następnym posiedzeniu Rady Powiatu,  

w związku z tym, iż w kwestii szpitala głos powinni zabrać także przedstawiciele 

firmy zarządzającej AMG Centrum Medycznego, którzy na dzisiejszej sesji są 

nieobecni. Wicestarosta Rawski dodał, iż w kwestii informacji pokontrolnej 

Zarząd Powiatu Rawskiego przesłał uzupełnienie do odpowiedzi na złożoną 

interpelację przez Klub Radnych PiS, czym wywiązał się  ze spoczywającego na 

nim obowiązku udzielenia informacji. 
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 Kolejną zmianę do porządku obrad zaproponowała Przewodnicząca Rady 

Pani Maria Charążka. Dotyczyła ona wprowadzenia punktu nr 6 Podjęcie 

uchwały nr XV/86/2016 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 

VII/61/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 1 lipca 

2011 r. w sprawie Statutu Powiatu Rawskiego. 

 W związku z tym, iż propozycji zmian porządku obrad jest kilka 

Przewodnicząca Rady Powiatu zaproponowała głosowanie tych propozycji każdą 

z osobna. 

 Za wyłączeniem punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy z radnym 

powiatowym głosowali wszyscy obecni radni i został on wyłączony z porządku 

obrad jednogłośnie. 

 Za włączeniem do porządku obrad informacji o kontroli przeprowadzonej   

w Szpitalu im. Świętego Ducha głosowało 4 radnych, przeciw było 10 radnych. 

W związku z tym punkt ten nie został włączony do porządku obrad XV sesji 

Rady Powiatu Rawskiego. 

 Punkt nr 4 - odniesienie się Rady Powiatu Rawskiego do wniosku radnych 

Adriana Galacha i Jarosława Uchmana w sprawie zmian w planie wydatków 

budżetu powiatu na rok 2016, złożonego na sesji budżetowej w dniu 30.12.2015 

r., został wprowadzony do porządku obrad 10 głosami za przy 3 głosach przeciw 

oraz 1 głosie wstrzymującym. 

 Zmiana w porządku obrad dotycząca wprowadzenia punktu nr 6- w sprawie 

podjęcia uchwały nr XV/86/2016 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały VII/61/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 1 

lipca 2011 r. w sprawie Statutu Powiatu Rawskiego przyjęta została jednogłośnie. 

W związku z powyższym Rada Powiatu Rawskiego przystąpiła do realizacji 

następującego porządku obrad:  

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Rawskiego 

4. Odniesienie się Rady Powiatu Rawskiego do wniosku radnych Adriana Galacha  

i Jarosława Uchmana w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 

2016 , złożonego na sesji budżetowej w dniu 30.12.2015 r. 

5. Podjęcie uchwały nr XV/85/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

6. Podjęcie uchwały nr XV/86/2016 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 

VII/61/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia  

1 lipca 2011 r. w sprawie Statutu Powiatu Rawskiego 
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7. Przyjęcie planów pracy Rady Powiatu oraz komisji stałych Rady Powiatu  

na rok 2016 

8. Przedstawienie informacji o działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

w 2015 r. 

9. Przedstawienie informacji z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Rawski za rok 2015. 

10. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie za rok 2015 

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

w okresie międzysesyjnym 

12. Interpelacje i zapytania Radnych 

13. Sprawy różne i wolne wnioski 

14. Zamknięcie obrad                       

      

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

Rady Powiatu Rawskiego. Rada Powiatu przyjęła protokół z XIV sesji Rady 

Powiatu Rawskiego 9 głosami za, 4 przeciw oraz 1 głosem wstrzymującym. 

 

Ad. 4 W tym punkcie przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego odniesienia 

się Rady Powiatu Rawskiego do wniosku radnych Adriana Galacha i Jarosława 

Uchmana w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016, 

złożonego na sesji budżetowej w dniu 30.12.2015 r. 

Głos zabrała Przewodnicząca Rady Pani Maria Charążka odczytując wniosek 

Radnych Jarosława Uchmana i Adriana Galacha złożony na sesji budżetowej  

w dniu 30.12.2015 r. Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy Radni 

podtrzymują stanowisko zawarte w złożonym wniosku. Radny Adrian Galach 

odpowiedział, iż złożony wniosek oraz zmiany w nim zaproponowane są nadal 

aktualne i podtrzymują to stanowisko. 

Przy 4 głosach za, 10 głosach przeciw Rada Powiatu Rawskiego nie uwzględniła 

wniosku o wprowadzenie zmian do budżetu powiatu złożonego przez Radnych 

Galacha i Uchmana. 

 

Ad. 5 W tym punkcie podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu roku 

bieżącego. Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu 

Rawskiego: 
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Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r.  

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w planie 

dochodów wyodrębnia się wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy z wpływów  

z opłaty komunikacyjnej. W dochodach Skarbu Państwa planowanych do 

uzyskania przez Powiat w 2016 roku rozdziela się wpływy z opłat za trwały 

zarząd, użytkowanie i służebności oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości. 

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.1.2016 z dnia 18 

stycznia 2016 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na 

realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1255) o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w dziale 

755 – wymiar sprawiedliwości. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków 

między grupami wydatków i zmniejszenia planu wydatków w dziale 755 – 

wymiar sprawiedliwości finansowanych pierwotnie ze środków własnych. 

W związku z zawieszeniem przez Zarząd Powiatu procedury wynikającej  

z realizacji postanowień Uchwały Rady Powiatu nr VI/40/2015 z dnia 29 

kwietnia 2015 roku, środki pierwotnie zabezpieczone na ten cel przesuwa się do 

rozdziału 75818 - Rezerwy ogólne i celowe. 

Zwiększa się plan dotacji przewidzianych do udzielenia w roku 2016 z budżetu 

podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. 

Dokonuje się zmiany sposobu finansowania planowanego deficytu budżetu 

Powiatu Rawskiego, który zostanie pokryty przychodami - wolnymi środkami  

z lat ubiegłych w wysokości 624 361 zł oraz pożyczkami w kwocie 1 414 455 zł. 

Dotacje udzielone w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 

do sektora finansów publicznych 

Zwiększenia: 

465 zł planu dotacji celowej dla Gminy Białej Rawskiej na nieodpłatną pomoc 

prawną – zadania rządowe. 

2 zł planu dotacji celowej dla Fundacji Honeste Viviere – Nieodpłatna pomoc 

prawna, punkt w Białej Rawskiej – zadania własne. 

14 985 zł planu dotacji celowej dla Fundacji Honeste Viviere – Nieodpłatna 

pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej – zadania rządowe. 
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W tym miejscu głos zabrał Pan Radny Bogdan Pietrzak informując, iż zmiany 

dokonane w budżecie roku bieżącego nie zostały omówione na Komisjach 

Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa oraz Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami. Jego zdaniem dla 

podtrzymania przejrzystości finansów publicznych oraz ugruntowania demokracji 

wszystko co związane jest z wydatkami powiatu powinno być przedstawiane 

radnym na wszystkich komisjach. Oczywiście projekt uchwały został 

przedstawiony radnym w ustawowym terminie niemniej jednak Radny Pietrzak 

uważa, że wszystkie sprawy związane z działalnością powiatu powinny być 

omawiane  by wszyscy radni mieli dostęp do informacji.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż nie ma przeciwwskazań by wszystkie 

zmiany związane z budżetem były omawiane na komisjach, niemniej jednak 

uważa, że informacje dotyczące zmian budżetu jakie otrzymali Radni w formie 

projektu uchwały były wyczerpujące i czytelne. 

Radny Bogdan Pietrzak dodał, iż nie było możliwości dyskusji nad projektem 

zmian w budżecie roku bieżącego i w związku z tym jego zdaniem zmiany 

uchwały budżetowej powinny być omawiane na wszystkich posiedzeniach 

komisji stałych. 

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił jej 

Przewodniczący Pan radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego przy 2 głosach wstrzymujących i 12 głosach za 

przyjęła uchwałę nr XV/85/2016 w sprawie zmian budżetu roku 2016, której 

projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcie uchwały nr XV/86/2016  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały VII/61/2011 Rady Powiatu 

Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie Statutu 

Powiatu Rawskiego. 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Sławomir Stefaniak Sekretarz 

Powiatu: 

Rada Powiatu Rawskiego uchwałą Nr IV/21/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku 

uchwaliła zmiany do Statutu Powiatu Rawskiego, przyjęty uchwałą nr 

VII/61/2011 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 1 lipca 2011 roku. Zarząd Powiatu 

przedkłada Radzie Powiatu jednolity tekst Statutu obejmujący wszystkie 

dokonane zmiany, co pozwoli, że dokument ten będzie przejrzysty i czytelny. 

Zgodnie z art. 16 ust 3 i 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 
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2015 poz. 1484 zm. przen. Dz. U. z 2011 r. Nr 117 poz. 676, zm. przen. Dz. U. z 

2015 r. poz. 1045, zm. przen. Dz. U. z 2015 r. poz. 1224, zm. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1890) tekst jednolity aktu normatywnego ogłasza się w formie 

obwieszczenia  

w dzienniku urzędowym, w którym ten akt ogłoszono tj. w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. Tekst jednolity aktów normatywnych 

ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego, a więc w przypadku 

Statutu Powiatu jest to Rada Powiatu Rawskiego, dlatego też konieczne jest 

podjęcie niniejszej uchwały. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/86/2016  

w sprawie Statutu Powiatu Rawskiego, której projekt stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 7 W tym punkcie Rada Powiatu Rawskiego przyjęła plan pracy rady  

oraz komisji stałych Rady Powiatu na rok 2016.  Przewodnicząca Rady Powiatu 

zasugerowała by przed przyjęciem planów pracy rady oraz komisji 

przewodniczący danej komisji przedstawili sprawozdania pracy rady i komisji  

za rok 2015. 

Jako pierwsza głos zabrała Przewodnicząca Rady: 

Rada Powiatu Rawskiego V kadencji w roku 2015 odbyła 11 sesji, w tym jedną 

sesję uroczystą z okazji XXV-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce i sesję 

nadzwyczajną oraz podjęła 62 uchwały.  

Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu Rawskiego na rok 2015 zrealizowano 

następujące punkty: 

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 działaniach Powiatu Rawskiego w ramach: Związku Powiatów 

Polskich,  Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury  

i Samorządowego Stowarzyszenia  Rozwoju Ziemi Rawskiej na rok 2016, 

7. Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji Kolei Wąskotorowych. 
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 Punkty niezrealizowane dotyczące informacji o funkcjonowaniu Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i innych instytucji związanych  

z rolnictwem i ochroną środowiska oraz kwestia spotkania z parlamentarzystami 

będą przedmiotem pracy Rady w 2016 roku. 

 Ponadto Rada Powiatu Rawskiego została zapoznana z założeniami projektu 

systemowego Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce (przedstawiciel Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej).  

 W 2015 roku Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie utworzenia Związku 

Powiatów Województwa Łódzkiego (związek celowy ds. geodezji)   

oraz w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. 

Sprawozdanie z pracy rady za rok 2015 zostało przyjęte przy 10 głosach za  

oraz 4 głosach wstrzymujących. 

Następnie Przewodnicząca Rady Pani Maria Charążka przedstawiła propozycję 

planu pracy rady na rok 2016: 

1. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego oraz analiza sytuacji finansowej 

jednostek realizujących zadania z tego zakresu. 

2. Analiza zagospodarowania nieruchomości stanowiących mienie powiatowe, 

w tym nieruchomości pod inwestycje. 

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. 

10. Rozważenie poszukiwania powiatu partnerskiego. 

11. Możliwości pomocy powiatu dla Młodzieżowej Rady Powiatu. 
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 W tym miejscu głos zabrał Radny Łukasz Salamon proponując by w planie 

pracy Rady na rok 2016 uwzględnić wspólne posiedzenie z przedstawicielami 

samorządów wchodzących w skład powiatu dotyczące bezpieczeństwa 

publicznego. 

 Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła plan pracy na 2016 rok. 

 Jako kolejny sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji 

Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Pan Marek Szcześniak: 

Komisja Komunikacja, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbyła  

8 posiedzeń w 2015 roku (w tym 2 posiedzenia wyjazdowe). 

Posiedzenia Komisji dotyczyły opiniowania uchwał w sprawie: 

-wyrażenia opinii w sprawie projektu budżetu na rok 2015, 

-wyrażenia opinii w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

na lata 2015-2026, 

-delegowania przedstawicieli rady Powiatu rawskiego do składu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku, 

-określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków  

i zasad korzystania z tych przystanków 

-wyrażenie opinii do uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie  

i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130 a ust. 1 lub 

2 ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego  

oraz kosztów odstąpienia od usunięcia, 

- projektu budżetu powiatu na rok 2016, 

- projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016-2026. 

Komisja wyraziła także opinię w sprawie wykonania budżetu powiatu za rok 

2014, 

 Ponadto Komisja Komunikacja, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego  

w roku 2015 zapoznała się ze sprawozdaniem Starosty Rawskiego z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zapoznała się i przyjęła informację 

(dokonała oceny) o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu 

rawskiego za 2014 r., podsumowała akcję zimowego utrzymania dróg 2014/2015, 

omówiła inwestycję drogowe w roku 2015, zapoznała się z planem realizacji 

inwestycji drogowych na rok 2016.  

 Komisja odbyła także 2 posiedzenia wyjazdowe, które dotyczyły objazdu 

dróg powiatowych oraz zapoznania z realizacją inwestycji drogowych 

wykonanych w roku 2015. Tematem posiedzeń komisji było również 

podsumowanie wyjazdów terenowych. 
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 Przy jednym głosie przeciw, 13 za Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie 

Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa za 2015 rok. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił plan pracy komisji na rok 2016: 

 

Lp. Wyszczególnienie Termin 

1.  

Wypracowanie planu pracy Komisji w roku 2016. 

Informacja o sprawozdaniu starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku w 2015. 

 

Styczeń 

 

2. Dokonanie przeglądu dróg powiatowych, mostów 

i wiaduktów. Wypracowanie planu remontów na drogach powiatowych na rok 2016. 
Marzec/Kwiecień 

3. Ocena prowadzonej akcji zimowej w sezonie 2015/2016 
Kwiecień 

4. Spotkanie z przedstawicielami innych samorządów w sprawie współpracy w zakresie  

komunikacji i bezpieczeństwa. Maj 

5. Ocena wykonania remontów cząstkowych (objazd) 
Czerwiec  

6. Wstępne przyjęcie planu modernizacji i remontów dróg 

na drogach powiatowych na rok 2017. 
Sierpień/wrzesień 

7. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. Wrzesień 

8. Ocena wykonania inwestycji i remontów dróg powiatowych, ocena stanu gotowości 

do okresu zimowego. 

Informacja o funkcjonowaniu Rawsko-Rogowskiej Kolejki Wąskotorowej. 

Listopad 

9. Podsumowanie pracy komisji w 2016 roku. 

Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2017. 
Grudzień 

 

 Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji 

Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa na 2016 rok. 

 

 Następnie sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Promocji przedstawiła jej Przewodnicząca Pani Maria Piątek: 
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Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w 2015 roku odbyła 10 posiedzeń  

(w tym dwa posiedzenia terenowe i jedno posiedzenie komisji połączonych). 

Posiedzenia Komisji dotyczyły przede wszystkim opiniowania uchwał  

w sprawie: 

-projektu budżetu Powiatu Rawskiego na lata 2015, 

-projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 

2015-2026, 

- wyłączenia 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 z Zespołu Szkół – 

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 

Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, 

- zamiaru likwidacji 2-letniego Uzupełniającego liceum Ogólnokształcącego  

w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, 

- wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Rawie 

Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 z Zespołu Szkół-Centrum Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej  

ul. Zwolińskiego 46, 

- zamiaru likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych  

w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, 

- zamiaru przekształcenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego Dla Dorosłych 

w Białej Rawskiej ul.15 Grudnia 9 w 3-letnie Liceum Ogólnokształcące Dla 

Dorosłych w Białej Rawskiej ul.15 Grudnia 9, 

- przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2015, 

- przekształcenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Białej 

Rawskiej  ul. 15 Grudnia 9 w 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9, 

- likwidacji 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, 

- sprawie likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych  

w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, 

- przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2016, 
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- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 

niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie 

Powiatu Rawskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania, 

-  wyrażenia opinii do projektu budżetu na rok 2016, 

-  wyrażenia opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-

2026. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji wydała także opinię dotyczącą 

wykonania budżetu za rok 2014. 

 Ponadto Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przyjęła sprawozdanie 

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Rawski za rok 2014, przyjęła sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku, 

przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie 

Mazowieckiej w 2014 roku, dokonała oceny oferty oświatowej i poziomu 

kształcenia oraz analizy realizacji zadań przez placówki oświatowe i oświatowo-

wychowawcze w powiecie rawskim, zapoznała się z informacją na temat 

możliwości i sposobów pozyskiwania środków unijnych ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na działalność placówek oświatowych, zapoznała się  

z projektami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2015/2016, zapoznała się  

z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski w roku szkolnym 2014/2015. 

 Wyjazdowe posiedzenia Komisji w dniach 9 i 16 października 2015 r. 

dotyczyły zapoznania się z potrzebami inwestycyjnymi występującymi  

w poszczególnych placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski 

oraz zrealizowanymi przedsięwzięciami w tych obiektach. 

 Tematem obrad Komisji było również omówienie założeń imprezy KOLEJ 

NA TRIATHLON po szlaku Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa Mazowiecka-

Biała Rawska podczas posiedzenia połączonych komisji: Komisja Oświaty, 

Kultury, Sportu i Promocji oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

leśnictwa i Gospodarki Terenami w dniu 19 listopada 2015 r. 

 Rada Powiatu Rawskiego przy jednym głosie wstrzymującym przyjęła 

sprawozdanie Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji za rok 2015. 
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 Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła propozycję planu pracy 

komisji na rok 2016: 

L.p. Tematyka Termin 

realizacji 

1. Przyjęcie sprawozdania o średnich wynagrodzeniach nauczycieli za rok 2015. 

Podsumowanie pracy komisji za rok 2015 r. 

Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2016. 

Styczeń 

2. Omówienie wpływu realizacji projektów unijnych na osiągane wyniki kształcenia - 

spotkanie z dyrektorami szkół. 

Ocena oferty oświatowej. 

Luty 

3. Zaopiniowanie kalendarza oraz oferty imprez kulturalno – sportowych 

organizowanych przez powiat rawski. 

Marzec 

4. Ocena poziomu kształcenia  oraz analiza realizacji zadań przez placówki oświatowe 

i oświatowo – wychowawcze w powiecie rawskim. 

Kwiecień 

5. Ocena  aktywności placówek w zakresie pozyskiwania środków 

zewnętrznych. 

Informacja na temat możliwości i sposobów pozyskiwania środków unijnych ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na działalność placówek oświatowych. 

Maj 

6. Stan bazy sportowo – rekreacyjnej w powiecie za szczególnym uwzględnieniem 

obiektów powiatowych (posiedzenie wyjazdowe) 

Maj 

7. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2016/2017 Wrzesień 

8. Realizacja kalendarza imprez sportowych i kulturalnych Cały rok 

9. Posiedzenia wyjazdowe Komisji do powiatowych placówek oświatowych i innych. 

Omówienie spostrzeżeń, wniosków z wyjazdowych posiedzeń Komisji. 

Analiza i realizacja potrzeb inwestycyjnych w szkołach 

i placówkach oświatowych. 

Wrzesień / 

Październik 

10. 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 

11 . Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2017. Grudzień 

 

 Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła propozycje planu pracy 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji ma 2016 rok. 

 Jako kolejny głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan 

Ryszard Imioła przedstawiając sprawozdanie z pracy komisji za rok 2015: 

W roku 2015 odbyło się 9 posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów. Posiedzenia 

dotyczyły przede wszystkim opiniowania uchwał dotyczących uchwalenia 

budżetu na rok 2015 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2015  

-2025 oraz wprowadzania zmian do wyżej wymienionych aktów.  

Ponadto Komisja Budżetu i Finansów opiniowała uchwały w sprawie: 
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- ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej Radnego Rady Powiatu 

Rawskiego,  

-upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rawskiego do wystawienia 

polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącej Rady Powiatu, 

-zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu członkom Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach, 

wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach Komisji, 

-w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet dla Radnych 

Powiatu Rawskiego, 

-w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu (oraz zmiany), 

-zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 

-wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Rawskiego, 

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu oraz na 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek  

i kredytów, 

- udzielenia pomocy finansowej dla gmin: Sadkowice, Biała Rawska, Rawa 

Mazowiecka 

-projektu budżetu na rok 2016, 

-projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016-2026.- 

 Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała także uchwałę Zarządu Powiatu 

Rawskiego w sprawie umorzenia należności od SPZOZ na kwotę 1.222.222,00 zł 

oraz przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 (sprawozdanie  

i uchwała).  

 Rada Powiatu Rawskiego przy jednym głosie przeciw przyjęła sprawozdanie 

z pracy Komisji Budżetu i Finansów za rok 2015. 

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Ryszard Imioła 

przedstawił plan pracy komisji na rok 2016: 

 

Lp. Wyszczególnienie Termin realizacji 

 

 

1. 

 

1. Wypracowanie planu pracy Komisji  

na rok 2016. 

2. Opiniowanie bieżących zmian 

w budżecie na rok 2016 oraz w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. 

Styczeń 

Praca ciągła 

(cały rok) 
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2. 

Zapoznanie się ze stanem mienia Powiatu Rawskiego, w tym 

mienia do sprzedaży (komisja połączona z Komisją 

Rolnictwa  

i Gospodarki Terenami) 

 

Czerwiec 

 

3. Informacja o realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków 

zewnętrznych 
Maj 

 

4. 

 

Ocena wykonania budżetu za rok 2015 

(do absolutorium) 

 

 

Czerwiec 

 

5. 

Wyrażenie opinii w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 

roku 2016 

 

 

Sierpień 

 

6. 

Praca nad projektem budżetu na rok 2017.  

Listopad- Grudzień 

 

7. 

 

Podsumowanie pracy Komisji w 2016 r. 

Wypracowanie planu pracy Komisji 

na rok 2017 

 

Grudzień 

 

 Rada Powiatu Rawskiego przyjęła plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 

2016 rok. 

 

 Jako kolejny głos zabrał Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami Pan Henryk Majewski: 

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki 

Terenami w 2015 roku odbyła 14 posiedzeń (w tym dwa posiedzenia terenowe  

i jedno posiedzenie komisji połączonych). Posiedzenia Komisji dotyczyły przede 

wszystkim opiniowania uchwał w sprawie: 

-budżetu powiatu na 2015 rok, 

-Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025, 

-wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność powiatu, 

-wyrażenia zgody na przekazanie lokalu użytkowego Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, 

-wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości Gminie Biała Rawska, 

-pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg publicznych usytuowanych na 

terenie miasta Rawa Mazowiecka, 

-projektu budżetu na 2016 rok, 

-projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016-2026. 

Komisja zaopiniowała także wykonanie budżetu za 2014 rok. 

 Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki 

Terenami zapoznała się z informacjami o działalności Oddziału Terenowego 

Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa pod kątem kontroli 

środków, informacją Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa o bieżącej działalności, informacją dotycząca realizacji zadań przez 
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spółki wodne w zakresie melioracji, omówiła temat szkód wyrządzonych przez 

dziką zwierzynę oraz działalność kół łowieckich, zapoznała się z sytuacją 

pszczelarstwa w powiecie rawskim, zapoznała się z raportem realizacji Programu 

Ochrony środowiska dla powiatu za lata 2013-2014, zapoznała się z informacjami 

dotyczącymi zatrudniania pracowników do prac sezonowych w rolnictwie oraz 

zmian w ubezpieczeniu społecznym rolników, odbyła spotkanie z Panem 

Krzysztofem Jasińskim Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 

dotyczące tematyki jaką zajmuje się Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna, omówiła projekt Funduszu Klęskowego oraz dopłat do upraw 

sadowniczych na terenie powiatu w związku z klęską suszy oraz omówiła sprawę 

tzw. wycofania owoców z rynku 

 Ponadto Komisja prowadziła korespondencję z Ministerstwem Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi, jak i jednostkami zajmującymi się tematyka rolnictwa, dotyczącą 

jakości stosowanych środków ochrony roślin i nawozów oraz ich kontroli, szkód 

wyrządzonych przez dziki, melioracji gruntów wodnych, embarga i trudności 

związanych ze zbytem produktów rolniczych oraz sposobu szacowania strat w 

drzewach owocowych. Komisja przesłała projekt Funduszu Klęskowego będący 

tematem posiedzeń, który opracowany został przez przewodniczącego komisji. 

Członkowie Komisji prowadzili także korespondencję z Burmistrzem Miasta 

Rawa Mazowiecka o możliwościach pomocy rolnikom z terenu Miasta Rawa 

Mazowiecka oraz podjęła stanowisko w sprawie trudnej sytuacji ekonomicznej  

w sektorze rolnym. 

 W 2015 roku członkowie komisji odbyli 2 posiedzenia terenowe. Pierwsze  

z nich dotyczyło objazdu nieruchomości powiatowych i zapoznanie się ze stanem 

mienia powiatu. Podczas drugiego członkowie Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami udali się do Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu spotkania z przedstawicielami Departamentu 

Hodowli i Ochrony Roślin. Spotkanie dotyczyło następujących zagadnień: 

-nadzór nad środkami ochrony roślin (kiedy następuje kontrola z urzędu a kiedy 

interwencyjna); 

-kontrola nawozów dolistnych stosowanych na terenie Polski; 

-zintegrowana produkcja m.in. owoców (wydawanie certyfikatów); 

-możliwość zakupu środków ochrony roślina za granicą w krajach UE; 

- dostęp do informacji o środkach ochrony roślin wycofanych z obrotu lub 

nieoryginalnych. 

 Tematem obrad Komisji było również omówienie założeń imprezy KOLEJ 

NA TRIATHLON po szlaku Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa Mazowiecka-

Biała Rawska podczas posiedzenia połączonych komisji: Komisja Oświaty, 

Kultury, Sportu i Promocji oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

leśnictwa i Gospodarki Terenami w dniu 19 listopada 2015 r. 
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 Rada Powiatu przy jednym głosie wstrzymującym przyjęła sprawozdanie  

z pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji  

i Gospodarki Terenami za rok 2015. 

 Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił propozycję planu pracy 

komisji na rok 2016: 

Lp. Zadania Termin 

1. 
Przygotowanie planu pracy Komisji  

na rok 2016. 

Luty 

 

2. 
System ubezpieczeń upraw w rolnictwie. Kontrola jakości 

środków ochrony roślin stosowanych w rolnictwie. 
Luty 

3. 
Powiatowe Centrum Obsługi Rolnictwa – jako propozycja 

zagospodarowania mienia powiatu. 
Luty 

4. 

Funkcjonowanie Izby Rolniczej  

w powiecie rawskim. 

Natura 2000 – informacja o obszarach objętych tym 

programem i o stanie ochrony przyrody w tych obszarach 

(m.in. rzeka Rawka). 

Marzec 

5. 
Zaawansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. 

Środki zewnętrzne na scalanie i wymianę gruntów. 
Kwiecień 

6. 
Jednolita płatność obszarowa – analiza zmian wprowadzonych 

w 2015 roku. 
Maj 

7. 
Powiat Rawski – szukamy powiatu partnerskiego – aspekt 

gospodarczy lub historyczny. 

Rośliny miododajne jako siedlisko dla owadów zapylających. 
Maj 

8. Konferencja sadownicza w Białej Rawskiej. Czerwiec 

9. 
Zapoznanie się ze stanem mienia należącego do Powiatu 

Rawskiego. Wyjazd w teren dla potencjalnych inwestorów 

(komisja połączona z Komisją Budżetu). 
Czerwiec 

10. 
Pracownicy sezonowi w rolnictwie – status  

i obowiązujący system ubezpieczeń. 
Lipiec 

11. 

 
Regulacja stosunków wodnych w glebie. 

Pozyskiwanie kopalin – prawo  i praktyka. 
Wrzesień 

12. 
Rawsko Rogowska Kolej Wąskotorowa – propozycje 

kierunków funkcjonowania. 

 

Październik 

13. 
Żywność ekologiczna, zdrowa żywność a jakość spożywanych 

produktów. 
Listopad 

14. 
Ochrona środowiska – funkcjonowanie systemu odbioru 

odpadów ( spotkanie z przedstawicielami gmin). 
Listopad 

15. Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2017 Grudzień 
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W tym miejscu głos zabrał Radny Łukasz Salamon proponując wprowadzenie do 

planu pracy komisji punkt dotyczący odbycia posiedzenia terenowego w celu 

zapoznania się ze stanem Rezerwatu Rzeki Rawki ponieważ jest on zaniedbany. 

 Przewodniczący Komisji stwierdził, że jest za wprowadzeniem tego punktu do 

porządku obrad i zapytał Radnego Salamona, czy mógłby zaproponować konkretny 

termin takiego posiedzenia. 

 Radny Salamon odpowiedział, że dostosuje się do terminu zaproponowanego 

przez Przewodniczącego, jednak uważa, że marzec będzie odpowiednim miesiącem. 

Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami na rok 2016.  

Następnie Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Henryk Majewski 

przedstawił propozycję planu pracy komisji i planu kontroli na rok 2016: 

 

 

 Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła plan pracy oraz plan kontroli 

Komisji Rewizyjnej na rok 2016. 

Lp. Tematyka Miesiąc 

1.  

Wypracowanie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 
Luty 

 

2. 

 

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok – wyrażenie opinii. 

Wypracowanie wniosku absolutoryjnego. 

 

Maj/ Czerwiec 

 

3. 

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2016 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 2017 Grudzień 
 

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej 2016 roku 

1. Kontrola funkcjonowania Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 

Szkół w Wydziale Polityki Społecznej 

 

 

Kwiecień 

2. Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy 

 

 

Lipiec 

3. Kontrola funkcjonowania Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i 

Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 

 

 

Wrzesień/ 

Październik 
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 Jako kolejny głos zabrał Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki 

Społecznej Wicestarosta Rawski Pan Marian Krzyczkowski przedstawiając 

Radzie sprawozdanie z pracy komisji za rok 2015: 

W roku 2015 Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej odbyła 6 posiedzeń. 

Dotyczyły one przede wszystkim opiniowania uchwał dotyczących: 

-projektu budżetu na 2015 rok, 

-projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2015-2026, 

- projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu za zastępcę dyrektora ds. lecznictwa SPZOZ w Rawie 

Mazowieckiej, 

-projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w statucie SPZOZ w Rawie 

Mazowieckiej, 

-projektu 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 2015 r. oraz 

późniejszych zmian do uchwały, 

-projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2015, 

- projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie, 

-projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną 

wymianę wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego doposażenie, 

-projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, 

-projektu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SPZOZ  

w Rawie Mazowieckiej, 

-projektu budżetu powiatu na rok 2016, 

-projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026. 

Komisja zaopiniowała także sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014. 

 Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej w 2015 roku zapoznała się  

z informacją o sytuacji na rynku pracy w roku 2014, z informacjami dotyczącymi 

100 lat funkcjonowania Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, zapoznała się 

oraz przyjęła informację z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Rawie Mazowieckiej oraz informację dotyczącą realizacji zadań  

z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2014 rok i wykazu potrzeb, zapoznała się 

z oceną zasobów pomocy społecznej w powiecie rawskim za 2014 rok oraz ze 

sprawozdaniem z działalności AMG Centrum Medycznego Oddział  

w Rawie Mazowieckiej. 
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 Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej zajęła również stanowisko w sprawie 

wniosku NU - Med. Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej  

w Tomaszowie Mazowieckim o wsparcie starań placówki o uzyskanie kontraktu 

z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 Rada Powiatu Rawskiego przy 3 głosach przeciw, 1 wstrzymującym i 10 za 

przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej za rok 

2015. 

 Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił plan pracy komisji na rok 

2016: 

Lp. Wyszczególnienie Termin  

1.  

Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2016. 

Analiza wyników kontroli w SPZOZ Rawa Mazowiecka  

i szpitalu Św. Ducha – AMG Centrum Medyczne. 

 

 

Luty 

2. 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 

3. 

 

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 

4. Ocena poziomu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych   z zakresu opieki 

zdrowotnej dla Powiatu Rawskiego – stan dotychczasowy i prognozy związane z 

nowym kontraktem. 

 

Czerwiec 

5.  Informacja o sytuacji finansowej Szpitala Św. Ducha  

w Rawie Mazowieckiej. 
Wrzesień 

6.  Ocena stanu opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych Powiatu Rawskiego. Listopad 

7. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2017. Grudzień 

 

 Rada Powiatu Rawskiego przy 4 głosach wstrzymujących i 10 za przyjęła 

plan pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na rok 2016. 

 W tym miejscu Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria 

Charążka ogłosiła 10-minutową przerwę. 

 

Ad. 8 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przedstawienia informacji  

o działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 r. Radnych  

z informacją zapoznał Pan Andrzej Latek Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 

Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Treść informacji stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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 Rada Powiatu Rawskiego przy 2 głosach wstrzymujących i 12 za przyjęła 

informację o działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 r. 

 

Ad. 9 W tym punkcie przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego 

przedstawienia informacji z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Rawski za rok 2015. Omówienia dokonał Pan 

Andrzej Latek Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego  

w Rawie Mazowieckiej. Treść sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu. 

 Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła informację z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawski  

za rok 2015. 

 

Ad. 10 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia sprawozdanie  

z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego   

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa  w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   

i o wolontariacie za rok 2015. Omówienia dokonał Pan Sławomir Stefaniak- 

Sekretarz Powiatu. Treść sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

  Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji 

Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego  z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie za rok 

2015 

 

Ad. 11 W tym punkcie przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego informacji 

Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu w okresie 

międzysesyjnym. 

Radnych z informacją zapoznał Wicestarosta Rawski Pan Marian Krzyczkowski: 

30 grudnia 2015 roku: 

1. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2015 rok.  

2. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

12 stycznia 2016 roku: 
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1.  Wyraził zgodę  na lokalizację projektowanego przyłącza energetycznego NN 

w działce o numerze ewidencyjnym 6 w obrębie Turobowice Kolonia, 

stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4124E Godzimierz – Turobowice  

( za pełną odpłatnością). 

2. Wyrażenie zgody na lokalizację projektowanej sieci gazowej średniego 

ciśnienia w działkach o numerach ewidencyjnych: 206/1, 207 w obrębie nr 8 – 

Rawa Mazowiecka oraz 809 w obrębie Boguszyce, 269/1 w obrębie Boguszyce 

Małe , stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka 

– Dziurdzioły ( za pełną odpłatnością) .  

3. Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie 

pn.” Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez 

budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – etap II”.  

4. Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 

„ Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej”. 

5. Odmówił wypłaty odszkodowania za szkody powstałe na pojazdach 

zaparkowanych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4110E przy posesji 

położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Księże Domki nr 41. 

6. Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 

Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 

realizację projektu pn.” Liceum innego wymiaru” w ramach RPO WŁ na lata 

2014-2020.  Wartość projektu  500 000 zł. Wkład własny 30 000 zł. W ramach 

projektu planowany jest zakup wyposażenia pracowni fizycznej, chemicznej, 

biologicznej, matematycznej, doposażenie infrastruktury sieciowo – usługowej , 

dodatkowe zajęcia dla młodzieży z matematyki, biologii, chemii, technologii 

informacyjnej oraz  szkolenia i  kursy dla nauczycieli. 

7. Przedłożony został protokół z kontroli w AMG Centrum Medyczne Szpital Św. 

Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

8.  Zatwierdził wartość  nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, przy ul. 

Łowickiej działka nr 48/1 i 48 /2 o pow. 834 m2 w Rawie Mazowieckiej (zgodnie 

z wyceną biegłego rzeczoznawcy 301.000 zł). 

9. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok.  

10. Podjął  uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.  

20 stycznia 2016 roku: 

1.  Podjął  uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, dla Pana Andrzeja 

Romańczuka – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Reymonta  
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w Rawie Mazowieckiej, do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie 

złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu „Wsparcie i rozwój 

edukacji przez nowoczesne narzędzia TIK(technologie informacyjno-

komunikacyjne) oraz wielorakie inteligencje” - (wartość projektu 1 000 000 zł 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). 

2. Podjął  uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, dla Pana Radosława 

Kaźmierczaka – Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej  

i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej „Dołącz do najlepszych” ( projekt   

o wartości 430 000 zł. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego). 

3. Udzielił również  pełnomocnictwa  dla Pani Jolanty Połońskiej –  

    Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej i dla     

    Andrzeja Romańczuka – Dyrektora Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych  

w Rawie Mazowieckiej do reprezentowania powiatu  sprawach dotyczących  

programu  Erasmus+.  

4. Omówił protokół z kontroli w AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddział 

Rawa Mazowiecka.  

5. Pozytywnie rozpatrzył wniosek AMG Centrum Medyczne Sp. z o. o. Oddział 

Rawa Mazowiecka na poddzierżawienie podmiotowi zewnętrznemu gabinetu 

lekarskiego( poradnictwo dietetyczne).  

6. Przedłożono Zarządowi projekt Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych  

na 2016 rok.  

7. Pozytywnie rozpatrzył wniosek o przedłużenie umowy użyczenia lokalu dla 

Stowarzyszenia Diabetyków( ul. Kościuszki 5) 

8. Przyjął  planu pracy Zarządu na 2016 roku.  

9. Podjął  uchwałę  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla z-cy dyrektora do 

podpisywania porozumienia i umowy, realizacji, monitorowania i rozliczania 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.  

10.  Zapoznał się z  pismem  Spółki SIME Polska  ( zmiana planu przestrzennego 

zagospodarowania związana z budową sieć gazowej w Gminie Głuchów w pasie  

kolejki wąskotorowej) . 

11. Podjął  uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. 

12. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok.  
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26 stycznia 2016 r.: 

1. Wyraził zgodę na : 

1)lokalizację projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia w działkach  

o numerach ewidencyjnych: 268/4,  268/5,268/6  w obrębie Konopnica,  

w obrębie Żydomice – nr ew. 114/1,114/2,115/2, 116/2,117/1,117/4, 338/5,oraz 

w obrębie Niwna – nr ew. 192/11, 193/2, 194/2, 195/2, 197/2  , stanowiących pas 

drogowy drogi powiatowej nr 4111E Wałowice-Konopnica. Przedmiotowa 

inwestycja stanowi kolejny etap planu gazyfikacji powiatu rawskiego.  

2)lokalizację projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia w działkach  

o numerach ewidencyjnych: 287, 296/2, 296/1, 296/3, 299, 300  w obrębie nr 1 

Rawa Mazowiecka, dz. nr ew. 134 w obrębie nr 8 Rawa Mazowiecka,  dz. nr ew. 

178 w obrębie 5 Głuchów ,  dz. nr ew. 827 w obrębie 11 Głuchów ,  dz. nr ew. 

463 w obrębie 16 Głuchów,   dz. nr ew. 569 w obrębie 17 Głuchów  oraz dz. nr 

ew. 480/2 w obrębie 5 Jeżów , stanowiących pas kolejowy kolei wąskotorowej. 

Przedmiotowa inwestycja stanowi kolejny etap planu gazyfikacji powiatu 

rawskiego.  

2. Zapoznał się z przedstawionym Zarządowi sprawozdaniem z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015. 

3. Zatwierdził sprawozdanie  ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2015. 

4. Zatwierdził  Kalendarz Imprez Kulturalnych i Sportowych na 2016 roku. 

5. Zatwierdził propozycje  porządku XV Sesji Rady Powiatu . 

6. Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie.  

7. Zapoznał się z informacją w sprawie opracowanego operatu szacunkowego 

określającego czynsz najmu i dzierżawy na nieruchomościach przy  

ul. Niepodległości i ul. Tomaszowskiej w Rawie Mazowieckiej. 

2 lutego 2016 roku: 

1. Zatwierdził  aneks do umowy w celu nieodpłatnego przekazania   

przebudowanych odcinków sieci elektroenergetycznej do PGE Dystrybucja SA. 

Oddział Łódź - Teren , która  usunęła  kolizję  sieci z linią 15 kV  na działkach 

położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej. 

2. Zatwierdził  harmonogram dyżurów aptek w powiecie rawskim. 

3. Postanowił zawiesić procedurę  i przenieść środki do rezerwy (470 tyś.  zł )  

w związku z przeciągającą się analizą  materiałów niezbędnych do przetargu  

4. Rozpatrzył wniosek AMG Centrum Medyczne w sprawie zmiany umowy 

zawartej z powiatem rawskim i SP ZOZ dotyczącej: 

 -  odroczenia spłaty zaległych zobowiązań spółki AMG względem SP ZOO. 
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 - zmiany harmonogramu inwestycyjnego. 

 

 W tym miejscu głos zabrał Radny Łukasz Salamon pytając, czy do Zarządu 

Powiatu wpłynęły wnioski dotyczące zmian budżetu z posiedzeń Komisji 

Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego w okresie 

międzysesyjnym. 

 Następnie głos zabrał Radny Jarosław Uchman pytając o punkt dotyczący 

umowy z AMG Centrum Medycznym, czego dotyczy aneks, jak był 

motywowany wniosek i jak wpłynie na rozwój współpracy. 

 Radny Łukasz Salamon zapytał również o kwestie związane z gazociągiem,  

czy wpłynie na poprawę dostępności mieszkańców do przyłącza gazociągowego. 

 Wicestarosta Rawski odpowiedział, że w przypadku gazociągu w powiecie 

głównym celem jest poprawa dostępności mieszkańców do przyłącza 

gazociągowego, jednak nie zna szczegółów ponieważ nie uczestniczył  

w spotkaniach. W sprawie wniosków dotyczących zmian w budżecie w okresie 

międzysesyjnym nie wpłynął do Zarządu Powiatu żaden wniosek dotyczący 

zmian w budżecie roku bieżącego. W przypadku wniosków AMG dotyczyły one 

rozłożenia na raty spłaty zobowiązań wynikających z najmu na kwotę około 

400 000 zł oraz zmiany harmonogramu inwestycyjnego dotyczącego budowy 

pawilonu. Zarząd Powiatu Rawskiego poprosił przedstawicieli spółki AMG  

o przedstawienie informacji dotyczących propozycji harmonogramu spłaty 

zaległości, w ilu ratach zadłużenie to zostanie spłacone. W przypadku zmiany 

harmonogramu prac Zarząd Powiatu czeka na szczegóły inwestycji oraz 

informację jaki jest konkretny termin oddania do użytku pawilonu. 

 Radny Adrian Galach zapytał za jaki okres AMG zalega ze spłatą należności  

oraz z jakich środków finansowany jest deficyt wynikający ze spłaty zadłużenia 

SPZOZ. 

 Wicestarosta Rawski odpowiedział, że AMG Centrum Medyczne zalega  

ze spłatą za okres około 4 miesięcy. W przypadku deficytu wynikającego ze 

spłaty zadłużenia SPZOZ jest on finansowany z wcześniej zaciągniętych 

pożyczek. 

 

Ad. 12 Interpelacje i zapytania Radnych: 

 W tym punkcie głos zabrał Pan Radny Adrian Galach prosząc o uzupełnienie 

odpowiedzi na interpelację złożoną przez Klub Radnych PiS w sprawie kontroli  

w Szpitalu im. Świętego Ducha o protokół pokontrolny oraz przy okazji  

o przesłanie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu. 
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 Wicestarosta Rawski Pan Marian Krzyczkowski zapytał, czy prośbę   

o udostępnienie protokołu z posiedzenia Zarządu traktować należy jako 

interpelację, czy też przy okazji, jak to określił Radny Galach w sprawach 

różnych, ponieważ z wypowiedzi Radnego nie można tego jednoznacznie ustalić. 

 Radny Galach odpowiedział, że w ramach spraw różnych. 

 W związku z powyższym Wicestarosta Rawski udzielił informacji,  

iż wszystkie protokoły z posiedzeń Zarządu publikowane są na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 

 Jako kolejny w tym punkcie głos zabrał Pan Radny Bogdan Pietrzak wracając 

do tematu dotyczącego transmisji posiedzeń Rady Powiatu. Jego zdaniem ta 

forma przekazu posiedzeń z sesji byłaby dobrym rozwiązaniem dla mieszkańców, 

którzy chcieliby zapoznać się z pracą Rady. Radny zapytał czy jest taka wola 

Zarządu Powiatu oraz Przewodniczącej. Radny Pietrzak dodał, że posiedzenia 

Rady nie są tajne, Rada nie ma nic do ukrycia i transmisje pomogłyby  

w upublicznieniu pracy radnych. 

 Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że obrady sesji nie są tajne. Protokoły 

są publikowane w Internecie, media uczestniczą w sesjach. Ponadto zaproszenia 

na sesje publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, każdy może wziąć w nich udział. 

Przewodnicząca dodała, że posiedzenia Rady nie są tajne w związku z czym nie 

widzi przeciwwskazań by temat ten przedyskutować kiedy pozwolą na to środki 

finansowe. 

 Kolejne pytanie Radnego Pietrzaka dotyczyło faktu, że Pani Przewodnicząca 

liczy głosy a nie podnosi ręki przy głosowaniu. Dla Radnego nie jest oczywiste, 

czy w ogóle uczestniczy w głosowaniu oraz w jaki sposób głosuje. 

 Przewodnicząca Rady Maria Charążka odpowiedziała, że jej zdaniem 

oczywiste jest w jaki sposób głosuje. Jeśli liczy głosy wszystkich radnych wlicza  

w nie także swój głos. Kiedy podaje, że 4 osoby głosują przeciw, 10 za przy 

podaniu na początku sesji, że uprawnionych do głosowania jest 14 radnych 

rachunek jest prosty i logiczny. Przewodnicząca Rady dodała również, że od tego 

momentu będzie podnosić rękę podczas głosowania. 

 

Ad. 13 Sprawy różne: 

 W tym miejscu głos zabrał Radny Łukasz Salamon pytając Wicestarostę o to 

ile razy w styczniu firma zajmująca się odśnieżaniem dróg powiatowych 

wykonywała swoje usługi i na jakich odcinkach oraz czy Zarząd Powiatu 

zamierza wyrazić zgodę na remonty doraźne odcinka drogi wojewódzkiej  nr 726 
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Rawa Mazowiecka- Opoczno do miejscowości Matyldów, ponieważ były 

wnioski mieszkańców o poprawę sytuacji na tej drodze. Kolejne pytanie 

dotyczyło  kosztu wynajmu miesięcznego budynku, w którym mieści się 

Powiatowy Urząd Pracy. 

 Kolejne pytanie zadał Radny Jarosław Uchman, dotyczyło ono obiegu 

dokumentacji papierowej w Starostwie Powiatowym. Jak długo trwa czas 

oczekiwania na odpowiedź na interpelację bądź zapytanie radnych, czy jest ona 

sporządzana w formie papierowej, czy elektronicznej oraz dlaczego w momencie 

gdy zapytanie składa Klub Radnych to odpowiedź papierową otrzymuje tylko 

jeden z nich. Radnego zaniepokoiło, że uzupełnienie odpowiedzi do interpelacji  

z dnia 8 października 2015 r. do radnych dotarło 26 stycznia 2016 r. Trwało to 4 

miesiące, w związku z czym Radny zapytał dlaczego Radni Rady Powiatu na 

prostą odpowiedź muszą tak długo czekać. Głos zabrała Przewodnicząca Rady 

tłumacząc, że w odpowiedzi na interpelację dotyczącą kontroli w szpitalu radni 

otrzymali informację, że jej uzupełnienie zostanie do nich przesłane w momencie 

kiedy do Przewodniczącej dotrą wyniki kontroli. Radny Uchman zauważył,  

że kontrola odbyła się w dniach 17-20.11.2015 r. a informacje do radnych Klubu 

PiS dotarła po dwóch miesiącach. Radny zapytał także, czy w przypadku 

odpowiedzi na interpelacje obowiązuje 2-tygodniowy czas na odpowiedź oraz czy 

w przypadku kiedy interpelację, bądź zapytanie składa klub radnych to 

odpowiedź otrzymuje wyłącznie przewodniczący klubu, czy wszyscy jego 

członkowie. Przewodnicząca Powiatu odpowiedziała, że odpowiedź 

przekazywana jest z zachowaniem terminu 2-tygodniowego chyba, że nie ma 

możliwości udzielenia odpowiedzi, w tym przypadku ze względu na brak 

kontroli, której dotyczyła interpelacja. Natomiast odpowiedź na interpelację 

złożoną przez klub radnych przesyłana jest do przewodniczącego klubu, który 

informuje pozostałych członków klubu. Radny Jarosław Uchman zapytał, czy  

w przypadku kiedy odpowiedź nie dotrze do radnych w przeciągu 2 tygodni to 

radni powinni zgłosić się do przewodniczącej. Przewodnicząca Rady 

odpowiedziała, że w takich sprawach należy zwracać się do niej. 

 Jako kolejny głos zabrał Radny Bogdan Pietrzak informując, iż odpowiedź 

udzielona powinna być niezwłocznie zgodnie z Kodeksem Postępowania 

Administracyjnego. Radny zasugerował, że nie wszyscy radni mogą znać 

obowiązujące terminy i powinien wypowiedzieć się na ten temat radca prawny, 

który na następnej sesji powinien przekazać takie informacje jeśli jest to możliwe. 
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 Radny Bogdan Pietrzak zwrócił się z prośbą do Starosty oraz 

Przewodniczącej Rady by na sesje rady zapraszać posłów i senatorów  

z terenu powiatu rawskiego by mogli przybliżyć sytuacje polityczną  w kraju oraz 

by mogli pomóc mieszkańcom powiatu rawskiego w rozwiązywaniu problemów. 

Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że w planach pracy Rady oraz Komisji 

Rolnictwa na rok 2016 uwzględnione są plany spotkań z parlamentarzystami. 

 Radny Łukasz Salamon poruszył kwestię dróg powiatowych w obrębie 

Gminy Rawa Mazowiecka do miejscowości Wołucza, która została zaorana. Na 

posiedzeniu komisji objazdowej radni wraz z dyrektor Wydziału Infrastruktury 

omówili tę kwestię oraz poruszyli temat ustalenia szerokości drogi. Radny 

zapytał czy czynność ta jest nadal ponawiana. 

 Wicestarosta Rawski udzielił odpowiedzi dotyczącej pytań  o interpelacje 

przypominając zapisy ze Statutu dotyczące tej kwestii. W przypadku wniosków 

pokontrolnych dotyczących szerokości pasa drogowego temat ten nie został 

poruszony przez Zarząd Powiatu, ponieważ nie przekazano stosownych 

informacji, które mogłyby zostać poddane analizie. Kontynuując Wicestarosta 

odpowiedział, że koszt wynajęcia budynku, w którym mieści się PUP wynosi 9 

600 zł oraz opłaty za energię elektryczną. W kwestii odśnieżania Wicestarosta  

w danym momencie nie posiada dokładnych informacji, prace związane  

z zimowym utrzymaniem dróg wynikają z planu zimowego utrzymania dróg. 

Starostwo ponosi jedynie opłaty za wykonaną pracę, nie płaci ryczałtu. 

Wicestarosta odpowiedział, że w kwestii remontu drogi wojewódzkiej 726 

wnioski komisji są analizowane po okresie zimowym i ma nadzieję, że żaden ze 

złożonych wniosków nie zostanie przeoczony i pominięty. 

 Radny Bogdan Pietrzak zapytał, czy istnieje możliwość otrzymania numeru 

telefonu do dyżurnego zajmującego się oceną stanu dróg w trakcie zimy. 

Przewodnicząca odpowiedziała, że jest to możliwe. W celu otrzymania numeru 

kontaktowego należy skontaktować się z dyrekcją Wydziału Infrastruktury. 

 Radny Jarosław Uchman zauważył, że w okresie zimowym był uczestnikiem 

ruchu na drodze Biała Rawska- Rawa Mazowiecka oraz drogi w kierunku 

Skierniewic i stan nawierzchni po opadach śniegu przy minusowych 

temperaturach powodował korki, kolizje oraz wielkie utrudnienia szczególnie dla 

samochodów ciężarowych. Jego zdaniem numer do dyżurnego zajmującego się 

organizacją odśnieżania dróg powinien zostać upubliczniony. Wicestarosta 

Rawski odpowiedział, że wiele z dróg na terenie powiatu jest drogami 

wojewódzkimi i wielokrotnie wnioskowano o zmianę w organizacji zimowego 

utrzymania dróg. Ponadto w momencie kiedy opady śniegu są obfite nie zawsze 
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jest możliwość bezzwłocznego dotarcia na miejsce gdzie niezbędne jest 

odśnieżanie, ze względu na utrudnienia techniczne oraz odległość dzielącą drogi 

powiatowe. 

 

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

- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 18:30 dokonała 

zamknięcia obrad XV sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

W załączeniu: 

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 

Sporządził: Tomasz Góraj  

 

   

 

 

 

 


