
 

P R O T O K Ó Ł  NR  XIV/2015 

z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 30 grudnia 2015 roku  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

o godz. 10
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 15 Radnych, co wobec ustawowego 

składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

wiążących decyzji.  

 

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

Pan radny Bogdan Pietrzak zaproponował by projekt budżetu omówiony został 

bardziej szczegółowo- z rozbiciem na działy oraz by przed przyjęciem uchwały 

budżetowej każdy z nich poddać głosowaniu. 

Głos zabrał Starosta Rawski Pan Józef Matysiak tłumacząc, iż Rada Powiatu działa 

na podstawie określonej procedury w kwestii omawiania budżetu i również w tym 

przypadku powinna ona zostać zachowana oraz nie widzi podstaw by realizować 

tego typu działania. 

Pani Przewodnicząca Maria Charążka zauważyła, iż szczegółowe omówienia 

budżetu zostały dokonane na komisjach poprzedzających sesję w związku z czym 

nie ma konieczności by po raz kolejny czynności te powtarzać. 

Głos zabrał również Wicestarosta Rawski Pan Marian Krzyczkowski argumentując 

stanowiska poprzedników faktem, iż plan budżetu na rok 2016 został przekazany 

radnym w ustawowym terminie tj. do dnia 18 listopada roku poprzedzającego rok 

budżetowy, w związku z czym radni mieli odpowiedni czas na zapoznanie się z nim. 

Ponadto treść projektu uchwały omawiana była szczegółowo na wszystkich 

posiedzeniach stałych komisji rady powiatu. 

Radny Bogdan Pietrzak stwierdził, że projekt budżetu omówiony został dosyć 

szczegółowo, jednak w posiedzeniach komisji nie uczestniczyli przedstawiciele 

mediów, co jest jego zdaniem sprawą istotną w kwestii przekazu informacji 

dotyczących budżetu do mieszkańców powiatu. 

Pan Starosta Józef Matysiak zauważył, że wniosek Radnego Pietrzaka nie odnosi się 

do porządku obrad ponieważ nie wnosi do niego nowych punktów w związku  

z czym zaproponował przegłosowanie porządku obrad oraz zakończenie dyskusji. 

Zaproponowany przez Przewodniczącą porządek przyjęty został przy trzech głosach 

wstrzymujących. Rada Powiatu Rawskiego przystąpiła więc do realizacji 

następującego porządku obrad:  
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1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XIII 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 uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016 

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 

2016-2026 

8. Podjęcie uchwały w sprawie 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 

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawskiego z przeprowadzonych 

kontroli w 2015 roku 

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

w okresie międzysesyjnym 

11.  Interpelacje i zapytania Radnych 

12.  Sprawy różne i wolne wnioski 

13.  Zamknięcie obrad                       

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

Rady Powiatu Rawskiego. Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie protokół z XIII sesji 

Rady Powiatu Rawskiego.    

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: 

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonuje się zwiększenia dochodów  

oraz wydatków bieżących, ponadto w wyniku powstałych oszczędności zmniejsza 

się wydatki majątkowe na rzecz wydatków bieżących. 

Dokonuje się przesunięcia środków w dziale 600 – Transport i łączność z wydatków 

bieżących do wydatków majątkowych. W rozdziale 85324 PFRON zwiększa plan 

dochodów i wydatków o kwotę 1 661 zł. Są to środki finansowe przekazane przez 

PFRON na pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji realizowanego w 2015 

roku programu „Aktywny samorząd”. 

Zadania majątkowe - zmniejszenia: 

12 000 zł Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka, serwer, 

system do archiwizacji) 7 400 zł Zakup oprogramowania do prowadzenia 

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz bazy relacyjnej 
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Zwiększenia: 

11 880 zł „Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka  

– Dziurdzioły w m. Boguszyce. 

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił jej 

przewodniczący Pan radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XIV/80/2015  

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

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015 – 2026. 

Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 grudnia 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. 

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił jej 

przewodniczący Pan radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XIV/81/2015  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 

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

 

Ad.6 W następnym punkcie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016.  

W tym miejscu głos zabrał Starosta Rawski Pan Józef Matysiak: 

Budżet powiatu na 2016 r. został opracowany na podstawie: 

- pisma Ministra Finansów Nr ST4/4750/20/2015 z dnia 12 października 2015 r. 

- pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I.3110.18.2015 z dnia 23 

października 2015 roku 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. 

Projekt budżetu został przedłożony Przewodniczącej, Radzie Powiatu  

oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym terminie do dnia 18 listopada, 

Zarząd Powiatu Rawskiego skorzystał z możliwości wprowadzenia autopoprawki. 

Dochody powiatu na rok 2016 zaplanowano w wysokości 49 995 650 zł. Składają 

się na nie: 

1. Dochody bieżące w wysokości 43 862 595 zł, w tym: 

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej, w wysokości 4 889 439 zł. 

Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach: 

010 Rolnictwo i łowiectwo 37 000 zł 

700 Gospodarka mieszkaniowa 55 239 zł 

710 Działalność usługowa 450 787 zł 
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750 Administracja publiczna 88 576 zł 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 264 437 zł 

851 Ochrona zdrowia 912 400 zł 

853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej 81 000 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 1 091 616 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 221 709 zł. 

e) dochody własne oszacowano w wysokości 37 649 831 zł, w tym: 

Subwencje ogólne. 

Kwota subwencji ogólnej na 2016 rok to 26 120 921 zł w tym: 

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 526 813 zł. 

Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 2 912 097 zł, w tym:. 

Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 200 000 zł 

Wpływy z najmu i dzierżawy 201 431 zł 

Wpływy z usług 603 000 zł 

Wpływy z różnych dochodów i opłat 617 000 zł 

Pozostałe 290 666 zł 

2. Dochody majątkowe w wysokości 6 133 055 zł, w tym: 

a) dochody ze sprzedaży majątku 980 826 zł, 

b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5 152 229 zł. 

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2016 roku to 

kwota 358 000 zł. 

Wydatki Powiatu kwota 52 034 466 zł: 

1.Wydatki bieżące w wysokości 43 441 382 zł, w tym: 

a) jednostki budżetowe kwota 39 617 236 zł 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 496 884 zł 

- zadania statutowe 10 120 352 zł 

b) dotacje na zadania bieżące 1 289 184 zł 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 613 253 zł 

d) wydatki z udziałem środków UE 221 709 zł 

e) obsługa długu 700 000 zł 

2. Wydatki majątkowe w wysokości 8 593 084 zł, w tym: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 977 510 zł 

b) dotacje na inwestycje 615 574 zł 

Opracowując plany wydatków na 2016 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia 

planując 5 % podwyżkę. 

Inwestycje roku 2016 to kwota 8 593 084 zł, co stanowi 16,51 % wydatków ogółem. 
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1. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki 

majątkowe zaplanowano w wysokości 5 343 174 zł, w tym: 

30 000 zł Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg 

powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami). 

4 712 600 zł „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez 

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

Dotacje na inwestycje 600 574 zł, w tym: 

dla gminy Sadkowice 157 000 na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi  

w miejscowości Nowy Kłopoczyn”, 

dla Gminy Miasta Biała Rawska 200 000 zł na dofinansowanie zadania pn.: 

„Przebudowa drogi gminnej nr 113004E na odcinku Rzeczków – Błażejewice - 

Niemirowice”, 

dla Gminy Rawa Mazowiecka 243 574 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Remont 

drogi gminnej nr 113111E Księża Wola – Chrusty – Rawa Mazowiecka”. 

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 40 000 zł, w tym: 

Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka, system  

do archiwizacji) 40 000 zł. 

4. Inwestycje działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Wydatki majątkowe ogółem 21 000 zł. 

Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności, dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej 6 000 zł. 

Dotacja w wysokości 15 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz 

Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby 

patrolowej na terenie Powiatu. 

5. Inwestycje działu 851 – Ochrona zdrowia 

Wydatki majątkowe w wysokości 2 978 910 zł 

„Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej”. 

6. Inwestycje działu 852 – Pomoc społeczna 

Wydatki majątkowe w wysokości 7 500 zł 

„Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Domu Dziecka”. 

7. Inwestycje działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Zakup ksera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej  

6 000 zł. 

8. Inwestycje działu 900 – ochrona środowiska 186 500 zł 

Wydatki majątkowe w wysokości 186 500 zł na „Zakup i instalacja dwóch pieców 

gazowych do centralnego ogrzewania, w budynkach Starostwa przy Placu Wolności 

oraz na ul. Kościuszki”. 

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 150 000 zł, co stanowi 0,3 % wydatków 
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art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

dopuszcza 1% wydatków. 

Kwota rezerw celowych wynosi 774 000 zł, co stanowi 1,5 % wydatków 

art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

dopuszcza 5% wydatków. 

Rezerwa oświatowa to kwota 700 000 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie 

zarządzania kryzysowego - 74 000 zł. 

Podsumowując Starosta Rawski Józef Matysiak podkreślił, że projekt budżetu został 

przedstawiony radnym w ustawowym terminie, był także przedmiotem pracy 

wszystkich stałych komisji rady oraz uzyskał ich pozytywną ocenę. Ponadto 

Regionalna Izba Obrachunkowa również wyraziła pozytywną opinię dotycząca 

projektu budżetu na rok 2016. W imieniu Zarządu Powiatu Rawskiego Starosta 

Rawski Józef Matysiak poprosił o przyjęcie budżetu w przedłożonej formie 

zważając na fakt, iż został on w sposób merytoryczny omówiony oraz 

przedyskutowany na posiedzeniach komisji, jak również z uwagi na pozytywną 

opinię regionalnej Izby Obrachunkowej. 

W tym miejscu dyskusję nad projektem ustawy budżetowej otworzyła 

Przewodnicząca rady Pani Maria Charążka: 

Pan Radny Bogdan Pietrzak zapytał dlaczego w budżecie została zabezpieczona tak 

niska kwota na inwestycje drogowe usytuowane na terenie gminy Biała Rawska, 

która jest największą gminą powiatu, jak i województwa. Drogi usytuowane na 

terenie gminy stanowią sieć dróg, która jest niezbędna dla producentów owoców, 

którzy wykorzystują je w celu ich transportu. W związku z powyższym Radny 

Pietrzak prosi o zabezpieczenie większej ilości środków niezbędnych na inwestycji 

drogowe w gminie Biała Rawska. 

Jako kolejny głos zabrał Radny Adrian Galach, który w imieniu członków 

klubu Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, iż ich niepokój budzi brak zaplanowania 

inwestycji na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. Radny Galach oznajmił,  

iż w imieniu swoim oraz radnego Jarosława Uchmana złożył w dniu 

poprzedzającym sesję tj. 29.12.2015 na komisji budżetu i finansów propozycję 

zmian w planie wydatków budżetu, w których sugerują zmniejszenie kwoty 

przewidzianej w rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe- zadania statutowe”  

o kwotę 470 000 zł oraz w rozdziale 75075 „Promocja JST” o kwotę 30 000 zł 

celem wykonania instalacji oświetlenia ulicznego przy ulicy Targowej za kwotę 

400 000 zł oraz remontu chodnika przy ulicy Tomaszowskiej na kwotę 100 000 zł. 

Uważają, że kwota przeznaczona na dział 75075 „Promocja JST” jest znacząco 

zawyżona, a środki przeznaczone na czynsz za sprzedaż zwrotną nieruchomości jest 

zbędna. 

Następnie głos zabrał Radny Jarosław Uchman pytając o inwestycję działu 

851 – Ochrona zdrowia Wydatki majątkowe w wysokości 2 978 910 zł 

„Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej”, powyższa suma stanowi wkład szpitala natomiast jaką kwotę na 

termomodernizację przeznaczy firma AMG Centrum Medyczne oraz jaka firma 

udzieli pożyczki. 
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Udzielając odpowiedzi głos zabrał Starosta Rawski mówiąc, iż tezy 

przedstawione przez Radnych Galacha i Uchmana są nieuprawnione. Wysoko został 

oceniony wniosek dotyczący poprawy dróg powiatowych i środki rozłożone zostały 

w sposób proporcjonalny. Na terenie gminy Biała Rawska wykonany zostanie 

odcinek drogi w Józefowie oraz w Szczukach, w mieście Rawa Mazowiecka 

wykonana zostanie budowa ulicy Opoczyńskiej od drogi wojewódzkiej. Zdaniem 

Pana Starosty wszystkie zadania z zakresu dróg wykonywane są w sposób 

adekwatny do zasobów pieniężnych jakie mogą zostać na nie przeznaczone. W dniu 

29.12.2015 Zarząd Powiatu analizował wnioski z komisji uznając wiele z nich za 

zasadne, jednak nie ma możliwości finansowych w chwili obecnej na uwzględnienie 

ich na tym etapie pracy nad budżetem. Zdaniem Pana Starosty wiele kwestii 

związanych z finansami zmieni się po przeprowadzeniu przetargów dotyczących 

inwestycji drogowych i wtedy będzie możliwość rozważenia wniosków, które Pan 

Starosta ocenia pozytywnie. Na tym etapie jednak środki nie pozwalają na 

wprowadzenie zmian.  

Pan Starosta przypomniał zapis ze Statutu Powiatu, który stanowi, iż opracowanie 

jak i propozycje zmian budżetu należą do wyłącznej właściwości Zarządu Powiatu. 

Pan radny Bogdan Pietrzak zwrócił uwagę na środki pozyskiwane z zewnątrz, 

które według jego oceny są zbyt niskie, biorąc pod uwagę ranking powiatów 

województwa łódzkiego; pan radny wymienił tez drogi z terenu gminy Biała 

Rawska, które wymagają pilnych napraw.  

Pan radny Adrian Galach dokonał analizy zaplanowanych wydatków na 

inwestycje – na inwestycje zaplanowane jest 8.000.593,84 zł, po odliczeniu kosztów 

na termomodernizację szpitala (wkład własny i spłatę pożyczki pokryje spółka 

AMG) czyli na inwestycje pozostaje 5.614.174,00 zł i jak to ma się do rozdziału 

75020 – Starostwa Powiatowe 6.167.268,00 zł, czyli więcej kosztuje utrzymanie 

Starostwa niż inwestycje. Z taką argumentacją nie zgodził się Starosta Józef 

Matysiak, twierdząc, że każde pozyskane środki z zewnątrz są naszymi środkami.  

Pan radny Bogdan Pietrzak zaproponował do projektu budżetu wprowadzenie 

środków finansowych na transmisję obrad sesji Rady Powiatu. 

Po zakończeniu dyskusji, Pani Przewodnicząca poprosiła przewodniczących 

poszczególnych komisji o opinie w sprawie budżetu; opinie przedstawiali kolejno: 

Pan radny Adrian Galach (wiceprzewodniczący Komisji Oświaty), Pan Marian 

Krzyczkowski (przewodniczący Komisji Zdrowia), Pan Marek Szcześniak 

(przewodniczący Komisji Komunikacji i Transportu) Pan Henryk Majewski 

(przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Terenami) Pan Jacek Otulak 

(przewodniczący Komisji Rewizyjnej) Pan Ryszard Imioła (przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów). Opinie wszystkich komisji były pozytywne. 

Następnie Pan Grzegorz Stefaniak – wiceprzewodniczący Rady zapoznał 

Radę z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej: uchwałą nr III/364/2015 z dnia  

18 grudnia 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok i uchwałą nr III/365/2015 w sprawie opinii dotyczącej 

możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Powiatu Rawskiego 

w 2016 roku. 
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Po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Pani 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

Rada Powiatu Rawskiego przy 12 głosach za, dwóch przeciw i jednym 

wstrzymującym się przyjęła uchwałę nr XIV/82/2015 w sprawie uchwalenia budżetu 

powiatu na rok 2016. 

Po przyjęciu przez Radę uchwały, Pan Józef Matysiak Starosta Rawski 

podziękował w imieniu zarządu za podjętą uchwałę. 

 

Ad. 7 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016 – 2026. 

Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Dochody i wydatki: 

Do opracowania prognozy dochodów na 2016 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. 

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2016 do 2026 składać będą 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 2016 – 2026, 

obejmuje dochody z tytułu sprzedaży majątku. 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 2016-2026 

Przy szacowaniu wydatków przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą 

zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia i pochodne, spłatę rat kredytów, obsługę 

zadłużenia, sfinansowanie zadań statutowych. 

 

Przychody i rozchody budżetu: 

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2016 do 2026 wzięto pod uwagę 

zawarte umowy kredytowe, umowy emisji obligacji, harmonogramy spłat kredytów 

oraz terminy wykupu obligacji. Kredyty przypadające do spłaty w latach 2016  

i 2017. 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 2016 do 2026 przedstawia się następująco: 

- na koniec 2016 roku kwota 20 300 898,80 zł, tj.: 40,6%, 

- na koniec 2017 roku kwota 20 192 094,80 zł, tj.: 41,8%, 

- na koniec 2018 roku kwota 18 499 032,60 zł, tj.: 37,1%, 

- na koniec 2019 roku kwota 16 070 429,20 zł, tj.: 31,2%, 

- na koniec 2020 roku kwota 13 607 615,20 zł, tj.: 25,6%, 

- na koniec 2021 roku kwota 10 979 927,20 zł, tj.: 20,1%, 

- na koniec 2022 roku kwota 8 385 117,20 zł, tj.: 14,9%, 
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- na koniec 2023 roku kwota 5 690 307,20 zł, tj.: 9,8%, 

- na koniec 2024 roku kwota 2 995 497,20 zł, tj.: 5,0%, 

- na koniec 2025 roku kwota 235 983,00 zł, tj.: 0,04%, 

- na koniec 2026 roku kwota 0,00 zł. 

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono spłaty poręczonych kredytów 

dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. W latach 2016-2023 Powiat udzieli na ten cel 

pożyczek, środki zostały ujęte w projekcie Budżetu na 2016 rok (rozchody). 

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawił 

jej wiceprzewodniczący Pan radny Adrian Galach, pozytywną opinię Komisji 

Zdrowia przedstawił Wicestarosta Rawski pan Marian Krzyczkowski, pozytywną 

opinię Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa przedstawił jej 

przewodniczący Pan radny Marek Szcześniak, pozytywną opinię Komisji Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami przedstawił jej 

przewodniczący pan Henryk Majewski, pozytywną opinię komisji Rewizyjnej 

przestawił Pan Jacek Otulak - przewodniczący komisji, pozytywną opinię Komisji 

Budżetu i Finansów przedstawił jej przewodniczący Pan Ryszard Imioła. 

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej nr III/366/2015 dotyczącą projektu 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-26, odczytał 

wiceprzewodniczący rady Pan Grzegorz Stefaniak. 

Rada Powiatu Rawskiego przy trzech głosach wstrzymujących przyjęła 

uchwałę nr XIV/83/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2016- 2026, której projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu. 

W tym miejscu Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła siedmiominutową 

przerwę. 

  

Ad.8 W następnym punkcie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie 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. 

Treść projektu uchwały omówił Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pan 

Andrzej Latek: Art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

nakłada na samorządy dotujące szkoły i placówki niepubliczne obowiązek 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Przy ustalaniu tego trybu należy 

uwzględnić w szczególności: 

1) podstawę obliczania dotacji; 

2) zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie 

dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania; 

3) termin i sposób rozliczenia dotacji. 

Kwestie te dotychczas były uregulowane przez Radę Powiatu Rawskiego  

w uchwałach: Nr XLIV/228/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 27 sierpnia 
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2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla 

szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu rawskiego 

przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego  

oraz  

nr XXV/179/2013 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia  

10 maja 2013 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/228/2010 Rady Powiatu 

Rawskiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania 

dotacji udzielonych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych  

na terenie powiatu rawskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki 

samorządu terytorialnego. Od dnia podjęcia tych uchwał w ustawie z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty zostały wprowadzone dodatkowe zmiany, 

które uwzględnia przedstawiona uchwała. W niniejszej uchwale wprowadzono 

zapisy, które doprecyzowują zapisy, jakie były uwzględnione w uchwałach 

poprzednich oraz uszczegóławiające je i rozszerzające. Ponieważ przez 

wprowadzenie samych zmian do uchwały pierwotnej, uchwała byłaby nieczytelna, 

dlatego ujęto całość w jednym tekście uchwały. Jednocześnie uchwała uchyla 

uchwały wcześniej podjęte. 

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawił 

jej wiceprzewodniczący Pan radny Adrian Galach. 

 Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XIV/84/2015  

w sprawie 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. 

 

Ad.9 Kolejny punkt porządku obrad obejmował sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Rawskiego z przeprowadzonych kontroli w 2015 roku. 

Sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny 

Jacek Otulak, informując o przeprowadzonych w 2015 roku kontrolach, jakie 

zaplanowane były w planie kontroli, zatwierdzonym przez Radę Powiatu. Były  

to kontrole: w SPZOZ, w Wydziale Infrastruktury w Starostwie Powiatowym  

i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 

 

Ad. 10 Kolejny punkt porządku obrad obejmował informację Starosty Rawskiego 

o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 
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Informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu Rawskiego oraz  informację  

o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym złożył  Wicestarosta – Pan 

Marian Krzyczkowski. 

Zarząd Powiatu Rawskiego w okresie sprawozdawczym odbył cztery posiedzenia 

omawiając następujące sprawy: 

27.11.2015 r.: 

1) Wydał opinię o lokalizacji drogi publicznej Sławków-Annosław na odcinku: 

początek przebudowywanego odcinka drogi gminnej istniejącej nawierzchni 

betonowej km 0+026,30 od drogi powiatowej nr 4105E do m. Annosław; koniec: 

przebudowy zlokalizowano na końcu działki nr 174, tj. na skrzyżowaniu z drogą 

powiatową 4121E Rylsk Duży – Biała Rawska.  

2) Zatwierdził postępowanie konkursowe na wybór organizacji pozarządowej 

obsługującej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Rawskiej. 

3) Zapoznał się z listem intencyjnym w sprawie  zakupu gruntów i działalności 

gospodarczej w ŁSSE. 

4) Podjął uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu. 

5) Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

1.12.2015 r.: 

1) Uzgodnił projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogówiec – droga 

powiatowa nr 4109E Kurzeszyn – Janolin oraz Księża Wola-Chrusty – w części 

oświetlenia w obrębie skrzyżowania z droga powiatową nr 4153E Podkonice-

Soszyce. 

2) Ustanowił służebność przesyłu gazu dla mieszkańców ulicy Jeżowskiej w pasie 

kolei wąskotorowej – działka o numerze ewidencyjnym 300 (ul. Jeżowska w Rawie 

Mazowieckiej). 

3) Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu. 

4) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego. 

5) Zatwierdził harmonogram pracy aptek na miesiąc grudzień i styczeń. 

6) Wyraził zgodę na wymianę drzwi wejściowych w ZSP w Białej Rawskiej.                 

7)Wyraził zgodę na dzierżawę stołówki szkolnej w ZSP w Białej Rawskiej. 

 

7.12.2015 r.: 

1) Zatwierdził wynik postępowania do 30.000 euro na: Zwalczanie śliskości 

zimowej oraz odśnieżanie chodników usytuowanych w ciągach dróg powiatowych 

na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 

2) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu. 

3) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 

4) Zatwierdził autopoprawkę do projektu budżetu powiatu na 2016 r. 

5) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 

niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne nie będące 

jednostką samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Rawskiego oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.  
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6) Zatwierdził proponowany porządek Sesje Rady Powiatu w dniu 30.12.2015 

r.: 

7) Zapoznał się z  informacja w sprawie złożonych interpelacji radnych, 

8) Rozpatrzył  wniosek o wyremontowanie mieszkania przy ul. Kolejowej 6, 

9) Pozytywnie rozpatrzył wniosek o wyrażenie zgody na zamieszczenie herbu 

powiatu na mapie turystycznej. 

10)    Rozpatrzył wniosek pełnomocnika PGE Dystrybucja SA z BB Instal Sp. zo.o. 

w sprawie przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, 

wraz z wymianą stanowiska słupowego niskiego napięcia na działce nr ew. 180, 

obręb Lutobory, gmina Sadkowice.  

15.12.2015 r.: 

1) Zatwierdził wynik postępowania do 30000 euro na zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych usytuowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka w sezonie 

2015/2016.   

2) Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu 

3) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego. 

4) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych 

przez osoby fizyczne lub prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego na 

terenie Powiatu Rawskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania.  

5) Zatwierdził wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rawie Mazowieckiej                        

( ul. Tomaszowska 8 i ul. Niepodległości 8). 

6) Podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji zadania 

publicznego „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” realizowanego 

przez Stowarzyszenie „Dobro Dzieci”. 

 

Ad.11  W punkcie Interpelacje i zapytania Radnych: 

Radny Jarosław Uchman zapytał czy radni zostaną zapoznani z wynikami 

kontroli w szpitalu Św. Ducha. 

Odpowiedział Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski, zaznaczając że mówił o 

kontroli w SPZOZ; natomiast co kontroli w Szpitalu to wystąpiono  

z wnioskami i pytaniami do operatora szpitala, celem ustosunkowania się; jeżeli 

spółka odpowie, to radni zostaną zapoznani z wynikami kontroli. 

 

Ad.12 W punkcie sprawy różne i wolne wnioski: 

Pan radny Jarosław Uchman poinformował o sytuacji na oddziale 

ginekologiczno – położniczym w rawskim szpitalu, który od nowego roku może nie 

funkcjonować, ze względu na brak personelu; odeszło dwóch specjalistów i cztery 

położne. Pan radny Jarosław Uchman wyraził ubolewanie, że na sesje Rady Powiatu 

nie przychodzą przedstawiciele spółki AMG. 

Pan radny Bogdan Pietrzak zapytał czy Zarząd Powiatu jest zadowolony  

z wykonywania przez spółkę AMG swoich zadań i realizacji umowy dzierżawy 

szpitala. 
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W uzupełnieniu swojej wcześniejszej wypowiedzi Pan radny 

Jarosław Uchman stwierdził, że za politykę zdrowotną odpowiadają też inne 

podmioty nie tylko AMG, a sytuacja kobiet w ciąży wygląda tak, że emigrują one  

z Rawy za swoimi lekarzami. Osoby, które odeszły z oddziału ginekologicznego, nie 

odeszły ze względu na kwestie finansowe, chodzi o brak akceptacji przez nie stylu 

pracy jaki proponuje firma AMG. 

Odpowiadając na pytanie Pana Pietrzaka, Pan Wicestarosta Marian 

Krzyczkowski stwierdził, że przyjdzie czas rozmowy i konfrontacji, nie chce bronić 

w tej chwili AMG i oceniać całej tej sytuacji, bo na chwilę obecną nie czuje się 

upoważniony.  

Co do kwestii oddziału ginekologiczno – położniczego, jak stwierdził Pan 

wicestarosta widać gołym okiem, że sytuacja w tym oddziale nie jest dobra. 

Pan radny Jarosław Uchman zaproponował by zaprosić na sesję i komisję 

ordynatora oddziału i położne, które odeszły; Pan rady zaproponował też, żeby może 

tą dyskusję rozszerzyć o radnych Miasta Rawa Mazowiecka. 

Wniosek Pan radnego Uchmana o wspólną sesję Rady Powiatu z radami gmin 

poparł radny Bogdan Pietrzak. 

Pan wicestarosta poprosił, żeby był ustalony cel takiego spotkania, tym 

bardziej, że przez lata Powiat zgłaszał się do samorządów w sprawie pomocy 

szpitalowi i z reguły kończyło się to brakiem zainteresowania. 

Pan radny Uchman stwierdził, że głównym celem jest doprowadzenie do tego, 

żeby szpital jako jednostka publiczna funkcjonował i wypełniał swoje funkcje. 

 

Ad.13 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pan Grzegorz Stefaniak  

- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 13
00

 dokonał 

zamknięcia obrad XIV sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

W załączeniu: 

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

 

 


