
P R O T O K Ó Ł  NR  XVIII/2016 

z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 roku  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

o godz. 14
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 XVIII sesji Rady Powiatu Rawskiego, jaki radni 

otrzymali w ustawowym terminie, propozycję zgłosił Pan radny Henryk 

Majewski proponując punkt – sytuacja w rolnictwie w wyniku anomalii 

pogodowych (susza, opady gradu). Rada Powiatu Rawskiego uzupełniła 

porządek obrad o zaproponowany punkt.  

Pan radny Adrian, Galach zabierając głos poinformował, że na zlecenie 

klubu radnych PIS sesja dzisiejsza jest nagrywana a także poinformował, że 

parlametarzyści PIS z terenu powiatu rawskiego nie mogą być na dzisiejszym 

posiedzeniu ze względu na odbywające się posiedzenia Sejmu i Senatu.  

Pan radny Bogdan Pietrzak wyraził nadzieję, że ze względu na tak liczną 

reprezentację mieszkańców na dzisiejszej sesji, będzie udzielony im głos.  

W związku z powyższym przystąpiono do realizacji następującego porządku 

obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Rawskiego 

4. Informacja Zarządu Spółki AMG o sytuacji w Szpitalu Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2015 rok 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2016 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2016-2026 
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9. Sytuacja w rolnictwie w wyniku anomalii pogodowych w bieżącym roku 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

za 2015 rok 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XII/76/2015 Rady Powiatu 

Rawskiego 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 2016 rok 

12. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Powiatem Rawskim  

a Powiatem Bohoduchiw na Ukrainie 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia  

w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną 

wymianę zużytego wyposażenia  warsztatu terapii zajęciowej lub jego 

wyposażenia 

15. Informacja- ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie rawskim za 2015 rok 

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

w okresie międzysesyjnym 

17.  Interpelacje i zapytania Radnych 

18.  Sprawy różne i wolne wnioski 

19.  Zamknięcie obrad 

                   

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

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

Powiatu Rawskiego przy trzech głosach wstrzymujących. 

 

Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 

obejmującego informację Zarządu Spółki AMG o sytuacji w Szpitalu Św. Ducha 

w Rawie Mazowieckiej. 

 Jako pierwszy głos zabrał Prezes Zarządu Spółki AMG Centrum Medyczne 

Pan Jacek Nowakowski. Pierwsze informacje dotyczyły firmy Centrum Dializ, 

która powstała w latach 90 w Sosnowcu. W założeniu działalności firmy  

od pierwszych dni było świadczenie usług z zakresu hemodializoterapii. Obecnie 

usługi świadczone są w 46 stacjach na terenie kraju. W 2011 roku doszło do 
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zadłużenia jednego ze szpitali (ok. 30 ml złotych) w kraju, Centrum Dializ po 

wydzierżawieniu szpitala zapewniło dalsze jego funkcjonowanie. W tym 

momencie firma kieruje 6 szpitalami na terenie kraju. Prezes Nowakowski 

poprosił by wydarzenie, które obecnie dzieją się w szpitalu traktować jako 

kompleks zdarzeń, które przez lata się dokonywały. Należy pozbyć się zadłużenia 

szpitala i zrobić wszystko co możliwe by szpital przetrwał. Na bolesny krok 

dotyczący zwalniania personelu do tej pory nie zdecydowała się ani poprzednia 

dyrekcja szpitala ani poprzedni zarządca. Prezes poinformował, że firma nie 

zamierza zamknąć żadnego z oddziałów. Podstawowym zadaniem jest 

wydawanie takich środków pieniężnych jakie są dostępne, należy zrobić 

wszystko by zlikwidować obecny dług szpitala. 

 Jako kolejny głos zabrał radny Jarosław Uchman informując, iż jego zdaniem 

takie spotkanie powinno odbyć się 3 miesiące wcześniej tzn. w momencie kiedy 

Centrum Dializ przejmowało AMG Centrum Medyczne. Zdaniem radnego 

sytuacja w rawskim szpitalu jest dramatyczna, natomiast na sesjach 

przedstawiano informację pokontrolną, z której wynikało, że wszystko jest  

w porządku. Radny żałuje, że nieobecni na sesji są poprzedni prezesi. Zapytał 

także, czy nowy prezes przejmie obowiązki poprzedniego zarządu, czy zostanie 

wybudowany nowy pawilon oraz czy będą prowadzone działania mające na celu 

utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.  

 Prezes Nowakowski odpowiedział, że należy mówić o dwóch różnych 

modelach funkcjonowania szpitala. Jeden z nich polega na funkcjonowaniu 

szpitala ze wsparciem środków z NFZ i dotacji ze starostwa. Prezes 

poinformował, że także jest lekarzem i jego zadaniem jest to by pacjent przeżył 

oraz sprawnie funkcjonował. W szpitalu leczy się średnio 80 pacjentów. Kontrakt 

z NFZ nie pozwala na funkcjonowanie w szpitalu aż 160 łóżek w związku z czym 

należy pozostałe 80 zlikwidować. Niestety przy takich zmianach dotknięci 

zwolnieniami zostaną pracownicy. Prezes dodał, że pielęgniarki również są 

matkami i prowadzą gospodarstwo domowe. Wiedzą więc, że nie można 

wydawać więcej niż się zarobi. Głównym przedmiotem działalności firmy jest 

sprawne funkcjonowanie szpitala na zasadach zrównoważonych. Obecnie widać 

pozytywne zmiany, trwa remont zewnętrznej części budynku. Niestety na 

początku przekształcenia szpitala w momencie kiedy zarządcą zostało AMG nie 

zostały wykonane pewne kroki przez co obecna sytuacja szpitala jest w tak złym 

stanie.  

 Jako kolejna głos zabrała Pani Krystyna Lewicka- przewodnicząca związku 

pielęgniarek i położnych rawskiego szpitala, wraz z 14 pielęgniarkami otrzymała 
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wypowiedzenie z dniem 30 września. Jej zdaniem Prezes Nowakowski kłamie na 

każdym kroku, Pani Lewicka uważa, że zwolnienie 15 czy 20 pielęgniarek 

zarabiających 1600 zł nie uratuje szpitala. Remont szpitala z zewnątrz nie 

świadczy o niczym, szpital wewnątrz umiera. Pielęgniarki i lekarze zwalniają się 

sami, na oddziale dziecięcym obecnie pracuje jedna doświadczona pielęgniarka. 

W szpitalu brakuje leków dla pacjentów, autoklaw na bloku operacyjnym  

od kilku miesięcy jest nieczynny. Pacjenci internistyczni jeżdżą do szpitala do 

Skierniewic w związku z czym nie powinniśmy się dziwić, że zajmowane jest 

tylko 80 łóżek. Dyrekcja szpitala nie powinna się dziwić jeżeli po otwarciu  

SOR-u zwolnione pielęgniarki nie będą chciały wrócić do pracy. Pani Lewicka 

poinformowała, że sposób w jaki potraktowano pielęgniarki jest karygodny. 

Każda ze zwolnionych swoje obowiązku wykonywała kompetentnie. Jesienią 

2014 roku pielęgniarki informowały Starostę o tym, że w szpitalu źle się dzieje na 

co Starosta odpowiedział, że zrobi wszystko by szpital uratować. 

 Mieszkanka Rawy Mazowieckiej: Obserwując to co się dzieje w rawskim 

szpitalu można mieć pretensję tylko i wyłącznie do Starosty Rawskiego  

oraz Marszałka. Szpital z dnia na dzień umiera. W mniejszych miejscowościach 

od Rawy funkcjonują szpitala, to wstyd żeby szpital w Rawie został 

zlikwidowany. Pani uważa, że starosta powinien złożyć dymisję w związku ze 

złym stanem szpitala.  

 Mieszkanka Rawy Mazowieckiej: Dzisiejsza sesja powinna dotyczyć starosty. 

Przez 25 lat biznesmeni ograbili Polaków doszczętnie. W tym procesie 

uczestniczyli wybrani przez mieszkańców przedstawiciele. Pani doświadczyła 

tego jak starosta dba o społeczeństwo, jej zdaniem dba wyłącznie o biznesmenów. 

Starosta jest zobowiązany by zapewnić opiekę społeczną w powiecie, to on 

spowodował obecny zły stan szpitala. Starosta wiedział, że pawilony szpitalne 

miały zostać wybudowane. Umowa dzierżawy była tajemnicą. Staroście przez 20 

lat nie udało się uratować szpitala, jeśli Rawianie nie odwołają starosty szpital 

upadnie.  

 Jako następny głos zabrał przedstawiciel stowarzyszenia „Solidarni  

z pielęgniarkami” informując, że pojawili się na sesji ponieważ dowiedzieli się  

o zwolnieniach pielęgniarek w sposób skandaliczny. Poinformował, że nie można 

utrudniać działalności związków zawodowych a to się stało. Spółka AMG 

działała w sposób skandaliczny, obecne zwolnienia również są karygodne. 

Zdaniem Pana to starosta jest odpowiedzialny za obecną sytuację głównie  

z powodu braku jakiejkolwiek reakcji na działania zarządców. 
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 Następnie głos zabrał mieszkaniec Rawy Mazowieckiej pytając nowego 

prezesa czy zwolnienie przewodniczącej związku odbyło się zgodnie z procedurą, 

czy związki zawodowe wyraziły zgodę na zwolnienie przewodniczącej związku. 

Jeśli nie sprawą tą powinien zająć się Sąd Pracy. Pan poinformował, że doszły do 

niego słuchy, że Starostwo posiada 51 % udziałów w szpitalu.  

 Następnie kolejny z mieszkańców Rawy Mazowieckiej (Stanisław Kabziński) 

zabrał głos mówiąc, że Prezes prowadzi firmę rodzinną od lat 90, którą prowadzi 

już trzecie pokolenie. Pan tego nie rozumie ponieważ prowadzi firmę od lat 80  

i zarządza nią jedno pokolenie. Pan Kabziński stwierdził, że Prezes Nowakowski 

spłaca długi szpitala i z tego co wie starostwa. Pytanie do Starosty czy zaprzeczy, 

że odkąd objął urząd rawski szpital jest kulą u nogi.  

 Jako kolejny głos zabrał radny Adrian Galach pytając Prezesa 

Nowakowskiego jak społeczeństwo może brać za dobrą monetę zmiany  

w strukturze własnościowej spółki AMG skoro pierwsze wejście do szpitala jest 

naruszeniem, jak niektórzy twierdzą łamaniem prawa skoro zwalnia się osoby  

w wieku chronionym oraz szefową związku zawodowego. 

 Głos zabrał Prezes Nowakowski informując, iż usłyszał wiele gorzkich słów. 

Poinformował także, że gdyby nie to, iż firma Centrum Dializ przejęła AMG 

Centrum Medyczne i dołożyła 7 milionów złotych szpital w tym czasie zapewne 

by już nie funkcjonował. Spółka AMG miała zajęty w całości kontrakt z NFZ 

podobnie jak rawski SPZOZ 3,5 roku temu. Szpital nie zostanie zamknięty 

ponieważ celem działalności firmy jest zachowanie służby zdrowia w tak małym 

powiecie. Prezes Nowakowski poinformował, że zainwestował w polską służbę 

zdrowia miliony złotych dzięki czemu zapewnił funkcjonowanie wielu szpitali  

w sytuacji podobnej jak rawski. Prezes poinformował, że długi nie wzięły się  

z niczego. Na płace wydawano więcej niż przewidywał kontrakt  

i to jest główny powód powstania zadłużenia. Fundusz pracy nie może 

przewyższać przychodów. W tym momencie potrzebne jest zaciśnięcie pasa by 

wyciągnąć szpital z długów.  

 Następnie głos zabrał radny Adrian Galach pytając Prezesa Nowakowskiego 

jak można pozytywnie oceniać zmiany w strukturze szpitala skoro działania firmy 

rozpoczyna się od łamania prawa poprzez zwalnianie personelu w okresie 

ochronnym. Spółka AMG była w złym stanie finansowym w momencie przejęcia 

w związku z czym radny poprosił o udostępnienie jej raportów finansowych za 

lata 2013-2015 po to by mieszkańcy wiedzieli jak od początku wyglądała 

sytuacja. 
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 Prezes Nowakowski odpowiedział, że w kwestii zwolnień i sposobu ich 

przeprowadzenia powinien wypowiedzieć się Dyrektor Juszczyk ponieważ to on 

ich dokonywał. W kwestii sprawozdań finansowych AMG Prezes nie jest  

w posiadaniu dokumentacji za lata poprzednie, sprawozdanie za ten rok 

opublikowane zostanie w Monitorze Polskim. W kwestii AMG spółka miała  

3 mln złotych zadłużenia za rok poprzedni, zadłużenie na kwotę 8 mln złotych 

było powodem zajęcia kont bankowych spółki. Prezes poinformował, że nikt się 

na tym nie wzbogacił. Nie ma więc możliwości dalszego prowadzenia szpitala  

w takim zakresie i z taką ilością personelu jak do tej pory ponieważ generuje to 

olbrzymie zadłużenie. Szpital od początku 2016 roku już wygenerował dług  

w wysokości 1,5 mln złotych. 

 Dyrektor szpitala Pan Maciej Juszczyk stwierdził, że to Sąd oceni czy 

zwolnienia odbyły się zgodnie z prawem. Formułowanie takich wyroków jest 

niestosowne. Dyrektor zwrócił się do radnego Uchmana, że to również on brał 

czynny udział w działalności szpitala w czasie kiedy był on zadłużany. Był on 

lekarzem i funkcyjnym w szpitalu, Dyrektor Juszczyk poprosił by radny Uchman 

nie szukał publicznie akceptacji swoich zachowań.  

 Jako kolejny głos zabrał Pan Leszek Jarosiński Radny Rada Miasta Rawa 

Mazowiecka. Pan Jarosiński zwrócił się z pytaniem do Prezesa Nowakowskiego 

jakie działania zostaną podjęte w szpitalu, czy zostanie wybudowany nowy 

pawilon oraz w jakim zakresie będą zapewnione specjalistyczne świadczenia 

medyczne oraz czy zostanie podniesiona jakość świadczonych usług. 

 Następnie kolejny z mieszkańców Rawy Mazowieckiej zabierający już głos 

wcześniej zapytał czy zwolnienia w rawskim szpitalu zostały dokonane zgodnie  

z prawem oraz czy należy skierować sprawę do Sądu. 

 Mieszkanka Rawy Mazowieckiej Pani Renata Wolska- oddział chirurgii 

zapytała Dyrektora Juszczyka jakimi kryteriami kierował się zwalniając 

pielęgniarki. Wszędzie głosi się politykę prorodzinną, Pani jest matką samotnie 

wychowującą dzieci i jedynym żywicielem rodziny, mimo to została zwolniona   

z pracy. 

 Dyrektor Maciej Juszczyk odpowiedział, że w Polsce działa wymiar 

sprawiedliwości, który ocenia działania bezprawne w zakresie zwolnień. 

Przygotowane listy osób wskazanych do otrzymania wypowiedzeń zostały 

sporządzone po wielu konsultacjach, brano pod uwagę posiadane kwalifikacje. 

Nie kierowano się tym, czy Dyrektor kogoś lubi brano pod uwagę jedynie 

posiadane kwalifikacje oraz zakres wykonywanych czynności. 
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 Następnie głos zabrał Starosta Rawski Pan Józef Matysiak informując,  

że kwestie szpitala nie są sprawą prosta i łatwą. Nie można mówić, że 18 lat temu 

szpital został zastany w idealnym szpitalu. Nie padło dziś jedno zdanie słów 

podziękowania za przybycie osób wspierających pielęgniarki z Partii razem. Nie 

mówi się o wysokości kontraktu z NFZ, który nie jest wystarczający. Starosta 

wspomniał słowa jednej z mieszkanek o jego odwołaniu z funkcji, jeśli 

zwolnienie jego osoby pomoże szpitalowi i jutro będzie miał inny kontrakt z NFZ 

Starosta nie widzi żadnych przeszkód. Szpital zawsze był przedmiotem troski 

władz powiatu i są na to niezbite dowody. Nieprawdą jest, że szpital był kula  

u nogi jest on natomiast przedmiotem wielkiej troski. Rada Powiatu przekazała 

szpitalowi 22 mln złotych, gdyby nie pomoc powiatu szpital by nie funkcjonował. 

Szpital jest potrzebny nam wszystkim- mieszkańcom. 4 lata temu po narzuceniu 

nowych warunków finansowania powiatu okazało się, że nie będzie nadal 

możliwa tak duża pomoc szpitalowi. Nie było zainteresowania samorządów by 

pomóc szpitalowi ze względów finansowych. W związku z tym rada powiatu 

podjęła uchwałę o wydzierżawieniu szpitala. Nieuzasadnione jest mówienie,  

że szpital zostanie przekształcony w zakład opiekuńczo leczniczy. Możliwe jest 

utworzenie nowego oddziału zajmującego się opieką. Powiat nie ma żadnych 

udziałów w spółkach. Roczny czynsz dzierżawny wynosi 1 mln złotych, obecnie 

powiat ma do spłacenia 15 mln złotych z tytułu pomocy szpitalowi, łatwo 

policzyć, że pieniądze te powiat zgromadzi dopiero za 15 lat. Szpital jest zbyt 

dużą wartością by uruchamiać polityczne gierki, nie powinien być to tematem 

polityczny gdzie ktoś chce coś ugrać. Obniżenie kontraktu NFZ spowodowało 

wiele trudności. Konieczna jest rozmowa w sprawie szpitala, SPZOZ posiada 

około 15 mln zadłużenia, które spłacane jest z czynszu dzierżawnego. Starosta 

zapytał dlaczego nie były z nim prowadzone rozmowy przez przewodnicząca 

związków zawodowych. Starosta poinformował, że jeśli przychody nie 

przewyższają wydatków to skąd te pieniądze można dołożyć. Starosta poprosił by 

w tych różnicach, które są nie powodowali pogłębiania się złej sytuacji szpitala. 

Starosta poinformował, że jest przekonany, że szpital jest i będzie.  

 Jako kolejna głos zabrała pielęgniarka z 40-letnim stażem. Z tego co pamięta 

w szpitalu występują tylko długi i kredyty. Jeśli osoba zarządzająca generuje tak 

duże długi powinna zostać zmieniona. Kilka lat temu na sesji poprzedni 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Eugeniusz Góraj chciał przejąć szpital  

i wtedy nie byłoby ruiny, zmniejszania liczby łóżek oraz zwalniania personelu. 

Nie jest możliwe by jedna pielęgniarka na oddziale była w stanie dobrze zająć się 

pacjentami ze względu na ilość obowiązków. 
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 Następnie radny Adrian Galach poinformował, że od początku kadencji 

interesują się sytuacją rawskiego szpitala i nie uzyskują satysfakcjonujących 

odpowiedzi i Starosta stracił wiarygodność w jego oczach. Po kontroli 

przeprowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej w szpitalu nie było żadnych 

zastrzeżeń co do jego funkcjonowania a jak widać sytuacja od dawna była zła. 

Pomimo wielu niepokojących sygnałów nie zostały podjęte żadne działania. 

Radny przytoczył również słowa Starosty oraz Prezesa AMG  

z konferencji prasowej, która odbyła się po przejęciu szpitala przez spółkę AMG. 

Na sesjach rady wielokrotnie odpowiadano, że powiat nie ma możliwości 

ingerowania w niektóre z działań spółki AMG w szpitalu natomiast podczas 

konferencji Starosta mówił o tym, że w umowie zapisane jest, że powiat ma 

możliwość prowadzenia kontroli w zakresie funkcjonowania szpitala oraz 

wykonywania zapisów umowy dzierżawy. Jeden z Prezesów AMG wypowiadał 

się, że wszystkie prace związane ze szpitalem będą w władzami powiatu 

omawiane. Starosta mówił o tym, że uda się pozyskać środki na inwestycje, 

miałoby to być 25 mln złotych jakie spółka przeznaczy na poprawę 

funkcjonowania szpitala. W kwestii zatrudnienia mówiono, że kontynuowane 

będzie zatrudnienie na takich warunkach jak do tej pory i zostanie wykorzystany 

potencjał jaki występuje w szpitalu. Najważniejsi są ludzi, którzy muszą mieć 

warunki do pracy. Starosta mówił o tym, że czynsz dzierżawny zostanie 

przeznaczony na spłatę długów SPZOZ-u a długi nadal nie są spłacane. Jakie były 

przesłanki do podpisania aneksu do umowy dzierżawy w marcu 2016, który 

odłożył budowę pawilonu do 2019 gdzie zgodnie z rozporządzeniem musi on 

powstać do 2017 roku i funkcjonować. Kolejne pytanie dotyczyło tego czy 

kierowano się rozkładając spółce AMG spłatę czynszu na raty. Radny Galach 

zapytał także Prezesa Nowakowskiego czy zdecydowałby się wykupić spółkę 

AMG gdyby czynsz dzierżawny nie został rozłożony na raty na okres spłaty na 

kilka lat oraz gdyby musiał do końca 2016 roku wybudować pawilon. 

 Pracownica szpitala poprosiła Starostę by postawił się w ich sytuacji i poczuł 

przedsmak tego gdy nie ma się stałej pensji i trzeba pracować pod wielką presją 

zastanawiając się kiedy otrzyma się wypowiedzenie. 

 Prezes Nowakowski odpowiedział, że nie po raz pierwszy bierze udział  

w takiej sesji. Wie, że nie jest to przyjemne wydarzenie. Atmosfera tej dyskusji 

wynika z tego, że Zarząd Powiatu chciał by te zmiany w szpitalu kiedy 

podpisywano umowę dzierżawy odbyły się bez zwolnień niestety jak widać 

redukcja etatów jest konieczna. Należy zrobić wszystko by szpital dobrze 

funkcjonował. Spółka AMG nie była prowadzona przez lekarzy, Prezes 
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Nowakowski jest lekarzem i zna się na prowadzeniu ośrodków leczniczych. Jego 

firma nie posiada zadłużenia i zrobi wszystko by szpital z takimi oddziałami jakie 

funkcjonują obecnie nadal działał sprawnie. Obecnie w szpitalu prowadzone są 

prace remontowe, zaczęło dziać się coś w szpitalu. Trzeba przeżyć ten trudny 

okres i zrozumieć sytuację. Najważniejsze jest dobre funkcjonowanie opieki 

lekarskiej w powiecie. Centrum Dializ będzie prowadzić do rozbudowy  

i sprawnego działania szpitala.  

 Radny Galach ponowił swoje pytanie dotyczące aneksów do umowy 

dzierżawy. 

 Prezes Nowakowski odpowiedział, że temat ten został przez Zarząd  

omówiony oraz zaakceptowany, on sam zapoznał się z treścią w nich zawartą. 

Gdyby należności nie zostały rozłożone na raty spółka nie byłaby do kupienia, 

AMG zostałoby postawione w stan upadłości. 

 Radny Galach stwierdził, że podpisanie aneksów do umów nie było więc 

nastawione na dobro mieszkańców a właścicieli spółki AMG. 

 Starosta Rawski odpowiedział, żeby radny Galach nie szedł tak daleko  

w swojej podejrzliwości. Te kwestie są przedmiotem kontroli państwowej. 

Wszystkie informacje dotyczące szpitala zostały przedstawione radnemu. 

Dzierżawca na bieżąco spłaca czynsz bieżący jak i zaległy wraz z ustawowymi 

odsetkami. Jeśli chodzi o przedmiot umowy to jest nim przede wszystkim 

dostosowanie szpitala do wymogów ministra. Inwestycja ta jest wpisana do 

kontraktu terytorialnego dla województwa łódzkiego.  

 Radny Bogdan Pietrzak stwierdził, że odkąd sięga pamięcią temat szpitala był 

poruszany. W dniu dzisiejszym wiadomo, że sytuacja szpitala jeszcze tak zła nie 

była i szpital może zbankrutować i upaść. Radny w imieniu mieszkańców 

odprowadzających składki pytał dlaczego podstawowe usługi zdrowotne nie są 

załatwiane w rawskim szpitalu, pacjenci muszą wyjeżdżać do innych miast. 

Zdaniem radnego żadna prywatna spółka nie będzie działała charytatywnie, musi 

wypracowywać zysk. To państwo powinno finansować szpitale i to Starosta 

odpowiada za szpital. Radny zapytał czy Starosta jest zadowolony z obsługi 

zdrowotnej mieszkańców powiatu.  

 Radny Adrian Galach zapytał jak Starosta odniesie się do wyników kontroli 

przeprowadzonej w szpitalu przez Wydział Społecznej, zdaniem radnego 

zarówno rada jak i opinia publiczna została wprowadzona w błąd. 

 Dyrektor WPS Andrzej Latek odpowiedział, że w zakresie działań umowy 

dzierżawy kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Kontrolowano 

wszystkie oddziały, zakres wykonywanych badań i świadczonych usług.  
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 W tym miejscu głos zabrała Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani 

Maria Charążka informując, że temat szpitala jest wszystkim bliski sercu. 

Robione jest wszystko by szpital uratować i aby dalej sprawnie funkcjonował. 

Przewodnicząca zapytała radnych klubu PiS czy zaproponowali choć jeden 

sposób by rawski szpital nadal dobrze funkcjonował, składanie interpelacji  

w jego sprawie nie pomoże załatwić problemów. W tym miejscu Przewodnicząca 

Rady Pani Maria Charążka zamknęła dyskusję i zarządziła 15-sto minutową 

przerwę. 

 

Ad. 5 W tym punkcie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 

2015. 

Omówienia wykonania budżetu i podstawowych wskaźników dokonał Pan 

Józef Matysiak – Starosta Rawski:  

Budżet powiatu na 2015 rok uchwalony został w dniu 30 stycznia 2015 r. 

uchwałą Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody i 

wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu 

administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez 

powiat w 2015 r., zestawienie zadań inwestycyjnych na 2015 r. oraz wydatki na 

programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności. 
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DANE OGÓLNE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2015 ROK 

 

Lp. Treść Plan Wykonanie % 

I. SUBWENCJA OGÓLNA 
26 574 

750,00 

26 574 

750,00 
100,0 

1. Część oświatowa  
22 802 

506,00 
100,0 

2. Część równoważąca  2 083 403,00 100,0 

3. Część wyrównawcza  1 688 841,00 100,0 

II. DOTACJE 
10 189 

495,00 
9 999 512,38 98,1 

1. Dotacje z budżetu państwa 6 749 496,00 6 694 956,23 99,2 

  

- na zadania z zakresu administracji rządowej 

(bieżące) 
 5 144 647,23 99,0 

- na zad. realiz. na podst. porozumień z admin. 

rządową 
 8 650,00 100,0 

- na realizację bieżących zadań własnych powiatu  27 000,00 100,0 

- na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych powiatu 
 1 514 659,00 100,0 

2. 
Dotacje z budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 
2 335 994,00 2 465 120,19 105,5 

  

- z budżetów gmin (bieżące)  277 857,87 124,1 

- z budżetów gmin (inwestycyjne)  1 097 852,82 99,8 

- z budżetów powiatów (bieżące)  925 269,50 109,2 

- z budżetu województwa (inwestycyjne)  143 790,00 100,0 

- z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące)  20 350,00 100,0 

3. Dotacje z funduszy celowych 304 000,00 304 000,00 100,0 

  - z państwowych (inwestycyjne)  304 000,00 100,0 

4. Dotacje z funduszy europejskich 799 856,00 535 287,44 66,9 

  - z funduszy europejskich (bieżące)  535 287,44 66,9 

5. Zwroty dotacji 149,00 148,52 99,7 
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DANE OGÓLNE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2015 ROK 

 

 

III. 

 

DOCHODY  WŁASNE 

 

11 591 

233,00 

13 229 

980,64 

 

114,1 

  

- wpływy za druki komunikacyjne  1 226 697,68 108,4 

- wpływy ze sprzedaży majątku  893 172,60 499,7 

- udział w podatku dochodowym  8 495 964,63 103,9 

- wpływy z najmu i dzierżawy  386 253,25 119,0 

- odsetki  52 100,31 128,8 

- wpływy z usług  701 237,90 105,7 

- wpływy z opłat, koncesji i licencji  422 569,68 116,9 

- darowizny  28 699,00 28,1 

- wpływy z różnych dochodów  343 244,09 461,4 

- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące)  239 496,45 118,8 

- środki z Funduszu Pracy  225 900,00 100,0 

- pozostałe dochody  214 645,05 189,7 

  OGÓŁEM DOCHODY:  
48 355 

478,00 

49 804 

243,02 
103,0 

Lp. Treść Plan Wykonanie % 

I WYDATKI BIEŻĄCE 44 991 394,00 43 630 829,15 97,0 

 1. 

 

2. 

wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 
 30 331 785,09 98,7 

zadania statutowe  9 464 648,27 93,0 

3. Dotacje na zadania bieżące  978 270,77 94,9 

4. 
Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
 1 367 930,25 93,4 

5. Obsługa długu  611 869,24 87,4 

6. Wydatki z udziałem środków UE  876 325,53 97,3 

II WYDATKI MAJĄTKOWE 5 875 349,00 4 866 720,52 82,8 

  OGÓŁEM WYDATKI: 50 866 743,00 48 497 549,67 95,3 
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Zestawienie zadań inwestycyjnych w 2015 roku 

Dział Rozdz. Nazwa zadania Wykonanie 

600 60014 Transport i łączność 3 567 843,71 

    Odszkodowania za grunty przeznaczone pod  

poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami) 

12 967,00 

    Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i 

wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg 

powiatowych w powiecie rawskim 

3 192 408,57 

    Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i 

wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont 

dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II  

35 547,00 

    Remont drogi powiatowej nr 4103E Dańków- 

(Jakubów) w m. Dańków  

39 471,81 

    Remont drogi powiatowej nr 4124 (Godzimierz) – 

Turobowice odc Lewin - Zabłocie 

43 822,06 

    Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – 

Zakrzew – zakup kruszywa 

19 993,65 

    Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa 

Mazowiecka – Dziurdzioły w m. Boguszyce 

11 879,34 

    Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Księże Domki w 

Rawie Mazowieckiej Etap II 

49 999,44 

    Budowa chodnika w m. Boguszyce (nr 4110 Rawa 

Mazowiecka – Dziurdzioły) 

24 794,34 

    Budowa chodników w m. Zakrzew (nr 1334E Zawady 

– Biała Rawska) w m. Stara Wieś wraz z zatoką 

autobusową – etap I 

60 393,00 

    Rozbudowa, przebudowa i remont drogi powiatowej nr 

4120E Biała Rawska – Komorów 

76 567,50 

600 60016 Transport i łączność 149 726,36 

    Dotacja dla Gminy Sadkowice 149 726,36 

710 71095 Działalność usługowa i ochrona środowiska  108 989,98 

    Zakup sprzętu komputerowego (zestawy 

komputerowe, drukarka, serwer, system do 

archiwizacji ) 

69 715,98 

    Zakup oprogramowania do prowadzenia powiatowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz bazy 

relacyjnej 

39 274,00 
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750 75020 Administracja publiczna 4 682,99 

    Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni 

Starostwa 

4 682,99 

801 80130 Oświata i wychowanie 171 527,00 

    Remont pomieszczenia na pracownię gastronomiczną 76 000,00 

    Wyposażenie w sprzęt komputerowy pracowni 

dydaktycznych na egzaminy potwierdzające 

kwalifikacje zawodowe w ZSP w Białej Rawskiej 

20 000,00 

    Zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych do 

przeprowadzenia części praktycznej egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ZSCEZIU 

w Rawie Mazowieckiej 

30 527,00 

    Remont łazienek w ZSP w Rawie Mazowieckiej  

ul. Reymonta 14 

45 000,00 

853 85321 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 902,00 

    Zakup komputera do ZOON 4 902,00 

853 85324 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 668,00 

    Zakup laptopa dla PCPR 4 668,00 

854 85403 Edukacyjna opieka wychowawcza i ochrona 

środowiska 

719 654,09 

    Roboty budowlane związane z termomodernizacją 

budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul.: 

Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

719 654,09 

854 85410 Internaty i bursy szkolne 134 726,39 

    Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej – etap IV – 

remont dachu 

116 225,64 

    Remont wodociągu w internacie ZSP w Rawie 

Mazowieckiej ul. Reymonta 14 

18 500,75 

Ogółem 4 866 720,52 

 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu roku 2015 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

Szczegółowe dane które przytaczał Pan Starosta znajdują się w 

załącznikach do uchwały zatwierdzającej sprawozdanie z wykonania budżetu 

2015 roku.  

 W imieniu Zarządu Powiatu Rawskiego Pan Starosta Józef Matysiak zwrócił 

się do Rady Powiatu Rawskiego o zatwierdzenie sprawozdania z wykonania 

budżetu roku 2015. 
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Wobec braku głosów w dyskusji nad sprawozdaniem, Przewodnicząca 

Rady Powiatu Rawskiego poprosiła o przedstawienie opinii wszystkich 

przewodniczących komisji Rady w sprawie wykonania budżetu. Opinie 

wszystkich komisji były pozytywne. Na końcu Pani Przewodnicząca poprosiła o 

zabranie głosu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pana Jacka Otulaka, 

który przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu 

powiatu za rok 2015 i pozytywną opinię tejże komisji. 

Wobec braku innych uwag do sprawozdania z wykonania budżetu i 

stanowisk komisji Pani Przewodnicząca Rady Maria Charążka odczytała 

uchwałę  

nr III/130/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi  

z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu 

Powiatu Rawskiego z wykonania budżetu  za 2015 rok – załącznik nr 2  

do niniejszego protokołu. 

Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. Do treści 

uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego, przy dwóch głosach przeciw i jednym 

wstrzymującym, przyjęła uchwałę nr XVIII/94/2016 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 

obejmującego podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2015 rok 

O przedstawienie wyników kontroli i wniosku Komisji Rewizyjnej, 

Przewodnicząca Rady poprosiła przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pana 

Jacka Otulaka: 

Komisja Rewizyjna wnioskując o udzielenie absolutorium wyraziła 

pozytywne stanowisko w zakresie przebiegu wykonania budżetu powiatu za 

2015 rok przedstawionego przez Zarząd Powiatu. Stanowisko powyższe jest 

odzwierciedleniem przeprowadzonej uprzednio kontroli. 

Zespół kontrolny swoje czynności rozpoczął od zapoznania się z treścią  

Uchwały Nr III/130/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie opinii o 

sprawozdaniu Zarządu Powiatu Rawskiego z wykonania budżetu za 2015 rok. 

Następnie przystąpiono do czynności kontrolnych polegających na 

kontroli zgodności danych zawartych w treści sprawozdania z wykonania 

budżetu przez Zarząd Powiatu z  dokumentacją źródłową. 

Sprawdzono sprawozdania budżetowe za miesiąc grudzień 2015 roku  

oraz sprawozdania roczne za 2015 rok tj.: 

- 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej 

jednostki budżetowej; 
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- 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej 

jednostki budżetowej; 

- Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 

gwarancji i poręczeń; 

- Rb-N - sprawozdanie o stanie należności; 

-Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce i deficycie. 

 

 

Skontrolowano następujące sprawozdania finansowe: 

- rachunek zysków i strat, 

- sprawozdanie o zmianie w funduszach, 

- bilanse jednostkowe, 

- bilans budżetu.  

 

Zespół zapoznał się z informacjami : 

 

1. dotyczącymi przedsięwzięć realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, 

w ramach Planu Operacyjnego zimowego utrzymania dróg (okres styczeń – 

grudzień 2015). Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z dokumentacją 

dotyczącą podmiotowej sprawy tj. z Planem Operacyjnym zimowego 

utrzymania dróg (rok 2015), Protokołem z postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego - zimowe utrzymanie dróg powiatowych usytuowanych na 

terenie miasta Rawa Mazowiecka (w roku 2015), dokumentami najmu pługo-

piaskarki oraz wystawionymi fakturami na usługi odśnieżania oraz zwalczania 

śliskości; 

 

2. o przetargu „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich 

poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim- 

Etap II w ramach programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019”.  

W drodze przetargu wyłonionym wykonawcą została firma PRD-M Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego, 

kwota netto 2 598 163,05 zł. 

Termin rozpoczęcia robót: 19.05.2015 r. 

Termin zakończenia:10.09.2015 r. 

 

Skontrolowano dokumentację dotyczącą: 

- przebudowy drogi powiatowej nr 1315E (Wysokienice do drogi Krajowej nr 

72 na odcinku Ścieki- Rawa Mazowiecka I etap od km 7+047 do km 8+054); 

- remontu drogi powiatowej nr 4101E (Piekarowo) Biała Rawska odcinek 

Rzeczków-Biała Rawska etap II od km 6+850 do km 8+450 i od km 9+210 do 

km 10+635; 
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- remontu drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) Cielądz- Regnów- Lesiew 

na odcinku Cielądz-Regnów od km 8+635 do km 10+160 i od km 12+760 do 

km 13+270 wraz z budową chodnika na odcinku od km 7+715 do km 8+225- 

etap II; 

- remontu drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska (Nowe Miasto) na odcinku 

Sadkowice- Kaleń etap I od km 9+580 do km 11+880; 

- uporządkowania pasa drogowego po wykonanych pracach; 

-operatu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przebudowy drogi 

powiatowej  

nr 1315E na odcinku Ścieki - Rawa Mazowiecka do drogi krajowej nr 72  

oraz budowy przepustu żelbetowego w ciągu drogi powiatowej nr 4306E; 

 

3. dotyczącymi przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność 

powiatu rawskiego sprzedanych w 2015 roku: 

- działki nr 3/43 o pow. 0,3882 ha i 3/34 o pow. 1,4169 ha. Przetargi ustne 

nieograniczone przeprowadzono w dniu 09.11.2015 r. Nieruchomości te 

sprzedane zostały za łączną cenę 1 098 053,00 zł. jednemu nabywcy. 

Sporządzono stosowny akt notarialny w dniu 02.12.2015 r. 

 

 W kontrolowanej dokumentacji nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

Podsumowując wyniki dokonanych czynności kontrolnych, Komisja 

Rewizyjna stwierdza, iż wyrywkowa kontrola materiałów źródłowych nie 

ujawniła nieprawidłowości w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej, co  

pozwala na rekomendowanie Radzie Powiatu Rawskiego - udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.  

 

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje jak w sentencji 

powyższego wniosku. 

 

 Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła treść Uchwały nr III/156/2016 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 

czerwca 2016 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Rawskiego w sprawie absolutorium za 2015 r. Powyższa uchwała 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Do treści opinii pytań nie było. 

W tej sytuacji Przewodnicząca Rady przystąpiła do prezentacji treści 

projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Rawskiego.  

 W tym miejscu głos zabrał radny Adrian Galach przedstawiając stanowisko 

klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Radny poinformował, iż ich zdaniem 

udzielenie absolutorium  jest wyrazem poparcia za całokształt pracy Zarządu 

Powiatu w roku 2015. W związku ze złą sytuacją w Szpitalu Świętego Ducha  
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w Rawie Mazowieckiej radni głosować będą przeciw udzieleniu absolutorium 

Zarządowi Powiatu Rawskiego. 

Jako kolejny głos zabrał radny Bogdan Pietrzak pytając dlaczego we 

wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi 

brakuje dwóch podpisów tj. w miejscu nr 2 i 6. 

Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek 

Otulak informując, iż brak podpisu Pana Marka Szcześniaka (nr 6) 

spowodowany jest tym, że radny uczestniczył w pracach komisji jednakże był 

nieobecny na posiedzeniu, na którym powyższy wniosek został sformułowany. 

W przypadku podpisu nr 2 jego brak wynika z nieobecności radnego Jarosława 

Uchmana w pracach komisji rewizyjnej nad sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za rok 2015 oraz sporządzeniem wniosku o udzielenie absolutorium. 

Rada Powiatu Rawskiego 11 głosami za, przy dwóch głosach przeciw  

i jednym głosie wstrzymującym podjęła uchwałę nr XVIII/95/2016 w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu 

za rok 2015, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 Za udzielone absolutorium podziękował Przewodniczący Zarządu Powiatu 

Rawskiego - Starosta Józef Matysiak. Poinformował on także, że nie jest 

zdziwiony stanowiskiem Klubu Radnych PiS i przypomniał, że udzielenie 

absolutorium dotyczy pracy Zarządu w zakresie wykonania uchwalonego 

budżetu. 

 

Ad.7 W tym punkcie podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu roku 

bieżącego. Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu 

Rawskiego: 

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego FN-I.3113.2.55.2016 z dnia  

10 maja 2016 roku zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 654 409 zł 

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe na realizację zadań 

inwestycyjnych. Zmniejszeniu ulegają dochody majątkowe ze sprzedaży 

majątku o kwotę 980 826 zł w związku z czym zmianie ulega finansowanie 

inwestycji „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich 

poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim 

– Etap II”, która obecnie finansowana będzie z dotacji oraz wolnych środków z 

lat ubiegłych. 

W rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe zmniejsza się o kwotę 7 500 zł plan 

wydatków bieżących, zwiększa natomiast plan wydatków majątkowych. 

Na podstawie informacji o kwotach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego ze strony Ministerstwa Finansów zmniejszeniu o kwotę 840 057 

zł ulega część oświatowa subwencji ogólnej na 2016 rok, natomiast o 258 zł 

zmniejszona zostaje część równoważąca subwencji ogólnej. W związku  

z powyższym rezerwa ogólna zostaje zmniejszona o 258 zł, a kwota 840 057 zł 
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pokryta zostanie zwiększonymi przychodami z tytułu wolnych środków z lat 

ubiegłych. 

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze w Domu dziecka  

w Rawie Mazowieckiej zwiększa się dochody o kwotę 3 100 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki wychowanków. 

Na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu 

Rawskiego (Gmina Biała Rawska – umowa nr 54/2016 z dnia 21.03.2016 r., 

Gmina Regnów – umowa nr 13/2016 z dnia 12.02.2016 r., Gmina Sadkowice  

– umowa nr 48/2016 z dnia 19.02.2016 r., Gmina Rawa Mazowiecka – umowa 

nr 35/2016 (nasz nr Or.1615.51.2016) z dnia 14.03.2016 r., Gmina Cielądz – 

umowa nr OrSO.2150.12.2016 (nasz nr OR.1615.94.2016) z dnia 15.02.2016 r.) 

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan dochodów o  

9 000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 

dofinansowanie działalności poradnictwa zawodowego. 

W związku ze zmianą wysokości środków PFRON przeznaczonych na jednego 

uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej w rozdziale 85395 - Pozostała 

działalność dokonuje się przesunięcia środków między grupami wydatków  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zwiększonych kosztów działalności WTZ 

w Rawie Mazowieckiej. Zwiększa się tym samym plan dotacji przewidzianych 

do udzielenia w roku 2016 z budżetu podmiotom nie należącym do sektora 

finansów publicznych. 

Przychody, Rozchody 2016 roku - zwiększa się planowane przychody roku 

2016 o kwotę 2 403 968 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu oraz 

zwiększonych o kwotę 920 719 zł rozchodów. 

Wolne środki: 

z 2015 roku - 1 339 522 zł, zwiększenie o 2 403 968 zł do wysokości 3 747 657 

zł 

z 2015 roku „Poszerzanie interkulturowych kompetencji zarządzania projektem 

w europejskiej szkole” –4 167 zł 

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku 

zmniejszenia: 

992 043 zł Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich 

poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim 

– Etap II, 

Zwiększenia: 7 500 zł Zakup kserokopiarki. 

Dotacje udzielone w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym i nie 

należącym do sektora finansów publicznych - Zwiększenia: 

4 667 zł planu dotacji celowej dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie 

Mazowieckiej – zadania własne. 

Do proponowanych zmian uwag nie było. 

        Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił jej 

Przewodniczący Pan radny Ryszard Imioła. 
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Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XVIII/96/2016  

w sprawie zmian budżetu roku 2016, której projekt stanowi załącznik  

 do niniejszego protokołu. 

 

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

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata  

2016-26. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła pani Marzena Pakuła  

– Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 23 czerwca 2016 roku 

w sprawie zmian budżetu roku 2016 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę 

Finansową, w zakresie 2016 roku do Budżetu Powiatu. Ponadto wprowadza się 

zmiany w prognozie długu. Zadłużenie powiatu na koniec 2016 roku wyniesie 

19 380 180,60 zł, co stanowić będzie 40,06 % dochodów planowanych. 

Zaproponowane zmiany będą miały pozytywne skutki na gruncie art. 243 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

Do uzasadnienie projektu uchwały uwag nie było. 

   Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił jej Przewodniczący 

Pan radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XVIII/97/2016 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na 

lata 2016-26, której projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad.9 Kolejny punkt dotyczył sytuacji w rolnictwie w wyniku anomalii 

pogodowych w roku bieżącym. 

Problem przybliżył pan Henryk Majewski – przewodniczący Komisji 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa, mówiąc o tym, że obok suszy pojawiły się 

gradobicia na terenie gminy Biała Rawska i Sadkowice, które wyrządziły znaczne 

szkody w uprawach. 

W związku z tym przedstawił projekt stanowiska Rady Powiatu Rawskiego, 

w którym postuluje się żeby teren powiatu rawskiego uznać za obszary dotknięte 

suszą, jak i stworzenie dla rolników możliwości ubezpieczania się od 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na warunkach finansowych dostępnych 

dla wszystkich rolników. 

Głos zabrał Pan radny Bogdan Pietrzak, który zaproponował, żeby to 

stanowisko nie było tylko stanowiskiem klubu radnych PSL (jak przedstawił go 

radny Majewski) i było stanowiskiem całej Rady. 
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Pan radny Pietrzak zaproponował tez żeby zwrócić uwagę rządzących na 

oddziaływanie w atmosferze poprzez używanie dział antygradowych (następuje 

zmniejszenie ilości opadów i zwiększony pobór wody ze studni głębinowych). 

Jak dodała Pan radny Pietrzak należy podjąć działania w celu kontroli czy 

używający tych urządzeń posiadają pozwolenie od regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska. 

Głos zabrał jeszcze pan radny Majewski, informując ze komisja rolnictwa 

zajmie się problemem używania dział przeciwgradowych. 

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie; stanowi ono załącznik  

do protokołu. 

 

Ad.10 W tym punkcie Rada Powiatu Rawskiego przystąpiła do rozpatrzenia 

projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

za 2015 rok. 

Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, zaproponował, 

żeby zadawać pytania jeżeli takie są do sprawozdania, które została przesłane 

radnym w materiałach na sesję.  

Pan radny Jarosław Uchman zapytała jakie aktualne zadłużenie SPZOZ-u. 

 Odpowiedziała Pani Dyrektor Anna Solecka, informując, że wszystkie 

zadłużenia SPZOZ- u obecnie to kwota ok. 17 mln złotych(na rzecz trzech 

wierzycieli). 

Pan radny Uchman zapytał też o trwające przed sądem postępowania  

w sprawie 126 pielęgniarek, którym ZUS zakwestionował umowy zlecenia  

z okresu 2007-12, uznając że były to umowy o pracę. Jak poinformowała pani 

Dyrektor Solecka postępowania sądowe nadal są w toku. 

Odnosząc się do sprawozdania finansowego SPZOZ-u, pan radny Adrian 

Galach zapytał o zobowiązanie krótkoterminowe, na rzecz Tempe Libra w 

wysokości 5.264.573 zł – kiedy ta pożyczka została udzielona,  

w jakim trybie został wyłoniony pożyczkodawca, dlaczego jest to parabank a nie 

bank i jakie jest oprocentowanie tej pożyczki. 

Jak wyjaśniła pani dyrektor Solecka, w lipcu poprzedniego roku, w związku  

z tym że zbliżały się terminy wymagalności wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

SPZOZ, ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony 

na udzielenie pożyczki w wysokości 5 mln zł (oprocentowanie do wysokości 

odsetek ustawowych plus prowizja, zabezpieczenie – weksel i deklaracja 

wekslowa). Na ogłoszenie odpowiedziało kilka podmiotów, które zadawały 
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zapytania dotyczące bilansu finansowego SPZOZ; następnie nikt poza firmą 

Tempe Libra nie złożył żadnej oferty; przetarg był nieograniczony dlatego mogły 

się zgłaszać różne podmioty. Tempe Libra zaproponowała wypłatę pożyczki 

transzami (7 transz, w różnych wysokościach), przy każdej transzy miała być 

pobierana prowizja w wysokości 15 procent a oprocentowanie miało wynosić  

0 procent, czyli łączny koszt pożyczki to 15 procent. Pan radny Galach zapytał 

też czy pożyczka jest spłacana. Pani Solecka poinformowała, że harmonogram 

spłaty przewiduje spłatę w 12 ratach miesięcznych poczynając od lutego 2016, 

aktualnie SPZOZ zalega z płatnościami 3 rat. 

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego SPZOZ przedstawiła pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału 

Polityki Społecznej: 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku  

o rachunkowości (Dz. U. z 2015 roku poz. 618 z późn. zm. ) roczne 

sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ 

zatwierdzający, którym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej jest Rada Powiatu Rawskiego. Tak więc 

podjęcie niniejszej uchwały jest spełnieniem ustawowego obowiązku. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

zakończył rok obrotowy 2015 ze stratą w kwocie 365.222,76 zł. Zgodnie z art. 

59 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 

2015 roku poz. 618 z późn. zm.) samodzielny publiczny zakład opieki 

zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. Powiat, 

jako podmiot tworzący nie ma obowiązku pokrywania ujemnego wyniku 

finansowego SPZOZ-u ponieważ wynik finansowy po dodaniu kosztów 

amortyzacji ma wartość dodatnią ( art. 59 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

r. o działalności leczniczej). 

Pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił jej 

przewodniczący Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski. 

 Rada Powiatu Rawskiego przy dwóch głosach przeciw (A. Galach  

i J Uchman) i jednym głosie wstrzymującym się (B. Pietrzak) przyjęła uchwałę  

nr XVIII/98/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

za 2015 rok, której projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad.11 Kolejny punkt sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały 

XII/76/2015 Rady Powiatu Rawskiego 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 2016 rok 
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Projekt uchwały przybliżył Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rawie Mazowieckiej wystąpiło  

z wnioskiem o wprowadzenie do Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Rawskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 zadania pt. Wsparcie 

realizacji zadania dotyczącego działań mających na celu prowadzenie 

rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Na zadanie to przeznaczono 

kwotę w wysokości 13.000 zł. 

Do proponowanego projektu uchwały uwag nie było. 

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawił 

jej wiceprzewodniczący Pan radny Adrian Galach. 

 Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XVIII/99/2016  

w sprawie zmiany uchwały XII/76/2015 Rady Powiatu Rawskiego 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 2016 rok, której projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad 12. Następny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie podjęcia 

współpracy pomiędzy Powiatem Rawskim a Powiatem Bohoduchiw na 

Ukrainie. 

Ten projekt uchwały też przybliżył Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz 

Powiatu: 

 W maju br. w Rawie Mazowieckiej przebywała delegacja z Rejonu 

Bohoduchiw w osobach: Przewodniczący Rady Powiatu Bohoduchiw, 

Przewodniczący Powiatu Bohoduchiw administracji państwowej i Mer Miasta 

Bohoduchiw. Miasto Bohoduchiwu liczbą mieszkańców podobny do miasta 

Rawa Mazowiecka. Powiat Bohoduchiw położony na zachód ( ok.40 km) od 

Charkowa. Podczas pobytu delegacja zwiedziła Szpital im. Św. Ducha i szkołę 

ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej. W Starostwie Powiatowym odbyły się 

dwustronne rozmowy , w których uczestniczyli Wicestarosta i Sekretarz 

Powiatu. Przedstawiciele strony ukraińskiej zaproponowali nawiązanie 

współpracy pomiędzy naszymi powiatami. Stronę ukraińską interesowało 

szczególnie funkcjonowanie powiatu i jego jednostek organizacyjnych. Strona 

ukraińska przedłożyła projekt umowy o współpracy , która określała zakres  

i formę współpracy. Ustawa o samorządzie powiatowym stanowi w art.12 pkt 

9a, że do właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach 

współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw. Współpraca pozwoli 

na zdobycie większej wiedzy i jej wykorzystanie w bieżącym funkcjonowaniu 

powiatu. 
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Głos zabrał Pan radny Bogdan Pietrazk, który pozytywnie odniósł się do 

tego kierunku współpracy jak i zaproponował wyjazd przedstawicieli Rady 

Powiatu Rawskiego do powiatu, z którym zamierzamy współpracować. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego pan Grzegorz Stefaniak 

odczytał też pismo Młodzieżowej Rady Powiatu Rawskiego, która tez 

zainteresowana jest rozwijaniem współpracy w tym kierunku. 

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawił 

jej wiceprzewodniczący Pan radny Adrian Galach. 

 Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XVIII/100/2016  

w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Powiatem Rawskim a Powiatem 

Bohoduchiw na Ukrainie, której projekt stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad.13 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej. 

 Projekt uchwały przedstawiła Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska – 

dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej: 

Przedłożony projekt uchwały stanowi wypełnienie treści dyspozycji art. 194 

ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Zgodnie z dyspozycją, którego Rada Powiatu określa w drodze 

uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie  

z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania 

od ustalenia opłaty rodziców za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej. Do dnia 

wejścia w życie niniejszej uchwały obowiązuje uchwała nr XIII/90/2012 z dnia 

z dnia 31 stycznia 2012r. Rady Powiatu Rawskiego w sprawie określenia 

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za 

pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Podjęcie uchwały spowodowane jest 

koniecznością dostosowania zawartych w niej zapisów do przepisów aktualnie 

obowiązujących, które uległy zmianie od czasu ogłoszenia poprzedniej uchwały. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił jej 

przewodniczący Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski. 

 Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XVIII/101/2016  

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w 

części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 

odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, której 

projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Ad.14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną 

wymianę zużytego wyposażenia  warsztatu terapii zajęciowej lub jego 

wyposażenia. 

 Ten projekt uchwały też przedstawiła Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska – 

dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej: 

Zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 25 marca2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej za 

zgodą powiatu, nie więcej niż 3 % środków Funduszu przeznaczonych na 

pokrycie rocznych kosztów działalności warsztatu można wykorzystać na 

niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe 

wyposażenie. 

Pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił jej 

przewodniczący Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski. 

 Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XVIII/102/2016  

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zużytego 

wyposażenia  warsztatu terapii zajęciowej lub jego wyposażenia, której projekt 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad.15 Informacja – ocenę zasobów pomocy społecznej. 

 Informacje również przedstawiła Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska – 

dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 

 Do informacji uwag nie było. Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła 

tę informację; stanowi ona załącznik do protokołu. 

 

Ad.16 Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy 

Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

Informację przedstawił Wicestarosta Pan Marian Krzyczkowski: 

Rada Powiatu Rawskiego piątej kadencji na swojej XVII sesji w dniu 14 

kwietnia 2016 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała nr XVII/90/2016 w sprawie zmian budżetu roku 2016; 

2. Uchwała nr XVII/91/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016-2026; 

3. Uchwała nr XVII/92/2016 w sprawie określenia zadań związanych  

z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz 

wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu 
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Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych 

zadań w 2016 r.; 

4. Uchwała nr XVII/93/2016 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018. 

Uchwały zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu lub Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej jako organom nadzoru, a uchwały wymagające publikacji 

przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Do dnia dzisiejszego wpłynęły żadne zastrzeżenia i uwagi organów 

nadzoru.     

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył  9 posiedzeń omawiając 

następujące sprawy: 

19.04.2016 r.: 

1) Ustalił wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości rolnych 

przeznaczonych do dzierżawy ( działka nr 76 i 6/7 w Rawie Maz. brutto 350 zł 

za hektar na 3 lata). 

2) Uzgodnił lokalizację projektowanej linii kablowej SN w pasie drogi 

powiatowej 4306E ( działka nr ewid. 425 - obręb Regnów oraz działka nr ewid. 

- 153 - obręb Łaszczyn). 

3) Wyraził zgodę na sprzedaż samochodu osobowego Opel Astra o nr ERW 

F333. 

4) Zapoznał się z  pismem  AMG Centrum Medyczne w sprawie konieczności 

okresowego wstrzymania działalności oddziału chirurgii i bloku operacyjnego, 

w związku z prowadzoną termomodernizacją budynków szpitala Św. Ducha  

w Rawie Mazowieckiej. 

5) Podjął   uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu 

26.04.2016 r.: 

1) Wyraził zgodę na złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na opracowanie inwentaryzacji 

drzewostanu zabytkowej alei w Grzymkowicach. 

2) Zatwierdził Porozumienia z Gminami Biała Rawska , Cielądz, Sadkowice 

złożone do wniosków o przyznanie  dofinansowania na projekty  „Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

3) Rozpatrzył pozytywnie wniosek  w sprawie dalszej możliwości umieszczenia 

w pasie  drogi powiatowej nr 4152E – al. Konstytucji 3 Maja w Rawie 

Mazowieckiej obiektu handlowego (kiosk). 

4) Rozpatrzył pozytywnie wniosek Wójta Gminy Regnów o wyrażenie zgody na 

umieszczenie rurociągu odprowadzającego wody popłuczne w poboczu pasa 

drogi powiatowej nr 4306E.  
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5) Wyraził zgodę na ogłoszenie konkursu na wyłonienie partnera do realizacji 

zadania „Modernizacja kolei wąskotorowej”. 

6) zapoznał się z zawiadomieniem Wójta Gminy Cielądz o przystąpieniu  

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Cielądz, fragmenty wsi: Komorów, Łaszczyn i Niemgłowy. 

7) Uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Cielądz, fragmenty wsi: Cielądz, Ossowice, Komorów. 

8) Pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZS-CEZiU im. Mikołaja 

Kopernika w Rawie Mazowieckiej o wyrażenie zgody  na wycięcie 4 drzew 

(robinia akacjowa - 1 szt i brzoza brodawkowata - 3 szt) na działce 549/3 obręb 

4 miasta Rawa Mazowiecka. 

9) Pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP w Białej Rawskiej  

o wyrażenie zgody  na wycięcie 1 drzewa (modrzew europejski) na działce 

379/1 obręb 3 miasta Biała Rawska. 

10) Przyjął informację w sprawie zakończenia przetargu na sprzedaż 

nieruchomości przy ul. Łowickiej w Rawie Mazowieckiej ( brak wadium). 

11) Zatwierdził układ wykonawczy do uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zmiany budżetu powiatu. 

12)  Informacja w sprawie wypowiedzenia umowy o zarządzanie 

nieruchomością wspólną przez TBS ( ul. Reymonta 11). 

13) Zatwierdził wybór organizacji pozarządowej do realizacji Radosnego 

Święta( Uniwersytet Trzeciego Wieku). 

4.05.2016 r.: 

1) Zatwierdził rozstrzygnięcie dostawy grysu (PPHU GESSEK za 85.293  zł)  

i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego-(RAWDRÓG za 23.970 zł. 

2) Wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na modernizacje ewidencji gruntów 

Gminy Biała Rawska. 

3) Zarząd zapoznał się  z pismem Wojewody i Wicewojewody Łódzkiego  

w sprawie SOR w Szpitalu w Rawie Mazowieckiej. 

10.05.2016 r.: 

1) Podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora PCPR do podpisywania 

porozumień i umów umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach 

opiekuńczo wychowawczych. 

2) Podjął  Uchwałę w sprawie przyjęcia darowizny od Gminy Biała Rawska 

- dz. nr 120/4 położona w obrębie Lesiew z przeznaczeniem na poszerzenie 

drogi powiatowej. 

3) Zatwierdził projekt Uchwały Zarządu w sprawie zamiany prawa własności dz 

nr 308/42 na udział we współwłasności dz nr 3/16 poł. W Rawie Mazowieckiej ( 

zniesiono współwłasność dz nr 3/16). 

4)   Wyraził zgodę na  rozłożenie na raty opłaty za wydobycie kopaliny bez 

wymaganej koncesji. 

5) Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu.  

6) Podjął uchwałę w sprawie  zmiany planu finansowego. 
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17.05.2016 r.: 

1) Podjął  Uchwałę   w sprawie służebności gruntowej na dz.  549/3 przy ul. 

Zwolińskiego. 

2) Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu. 

3) Podjął uchwałę w sprawie  zmiany planu finansowego. 

4) Rozpatrzenie wniosku o wynajem lokalu biurowego. 

5) Zapoznał się z informacją Prezesa Centrum Dializ – AMG Centrum 

Medyczne o działalności leczniczej Szpitala w Rawie Mazowieckiej. 

6) Zapoznał się z  propozycją współpracy powiatu z rejonem Bohoduchiw  

na Ukrainie. 

31.05.2016 r.: 

1) Zatwierdził rozstrzygniecie  na dostawę kruszywa. 

2) Wyraził zgodę na ogłoszenie zamówienia na likwidację przełomów  

w m. Celinów. 

3) Przeanalizował sprawozdanie finansowe SPZOZ w Rawie mazowieckiej  

za rok 2015. 

4) Zapoznał się z planem finansowym SPZOZ w Rawie Mazowieckiej na rok 

2016. 

5) Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za rok 2015. 

6) Wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na  zaciągnięcie pożyczki na spłatę 

bieżących zobowiązań SPZOZ. ( 6 mln zł) 

 7) Wyraził zgodę  w sprawie zmiany zabezpieczenia wykonania Umowy 

dzierżawy nr 210/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku.  

8) wyraził zgodę na złożenie projektów przygotowywanych przez ZSCEZiU, w 

związku z konkursem ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Łódzkiego nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/15 na projekty współfinansowane 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 

XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020.- drugi nabór. 

9) Przedstawienie informacji o szacunkowych kosztach niezbędnych remontów 

w internacie MOS w ZPS w Rawie Maz., w związku z zaleceniami WSSE w 

Łodzi. 
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10) Zapoznał się z  propozycją zmian Uchwały Nr XX/144/2012 Rady Powiatu 

Rawskiego z dnia 11 października 2012, w sprawie regulaminu wynagradzania 

nauczycieli, wraz z prognozowanymi skutkami finansowymi tych zmian. 

11) Zatwierdził wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora 

Powiatowej Biblioteki Publicznej. 

12) Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu. 

13) Podjął uchwałę w sprawie  zmiany planu finansowego. 

7.06.2016 r.: 

1) Uzgodnił lokalizację projektowanej linii kablowej SN w działce nr ew. 373/2 

– obręb Wólka Lesiewska, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4105E 

Rossocha- Zuski – do dodatkowego zasilenia m. Julianów.  

2) Zapoznał się z  Oceną zasobów pomocy społecznej w powiecie rawskim za 

2015r. 

3) Przyjął projekt uchwały  Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych 

warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za 

pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

4) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na 

wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia  warsztatu 

terapii zajęciowej lub jego wyposażenia. 

5) Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 

Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosków o dofinansowanie oraz 

realizację projektów w ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej: 

- „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk”  

- „Buduj karierę podczas stażu”  

- „Krok do kariery w branży samochodowej”  

- „Staże i praktyki w zawodach przyszłości”; 

6) Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 

Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 

realizację projektu „Liceum innego wymiaru” w ZSP w Białej Rawskiej. 

7) Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 

Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 

realizację projektu „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” w ZSP w Białej 

Rawskiej. 

8) Zapoznał się z przedstawioną  informacją o szacunkowych kosztach 

niezbędnych remontów w internacie MOS w ZPS w Rawie Maz., w związku z 

zaleceniami WSSE w Łodzi. 
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9) Przyjął  propozycję zmian Uchwały Nr XX/144/2012 Rady Powiatu 

Rawskiego z dnia 11 października 2012, w sprawie regulaminu wynagradzania 

nauczycieli, wraz z prognozowanymi skutkami finansowymi tych zmian. 

10) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie 

powiatu. 

11) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej. 

12) Rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta Biała Rawska o uzgodnienie zmiany 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska – obszar w 

rejonie ul. Plantowej, obszar w rejonie ulic: Narutowicza-Szerokiej, 15-grudnia, 

Wiejskiej i Plantowej oraz fragmenty obszarów wsi: Marchaty, Pokrzywna, 

Wola Chojnata, Żurawia. 

13) Rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o uzgodnienie 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka. 

14) Zapoznał się z zawiadomieniem Burmistrza Rawy Mazowieckiej o 

przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Rawa Mazowiecka – obszary w rejonie ul. Jeżowskiej i Sadowej, 

Solidarności, Solidarności (rejon cmentarza), Solidarności i Zwolińskiego, 

Tomaszowskiej, Krzywe Koło, Krakowskiej, Łowickiej (rejon rzeki Rawki), 

Reymonta i Paska, Tomaszowskiej i Katowickiej, Słowackiego (rejon zalewu) 

Katowickiej i Tatar, Katowickiej 

15) Przyjął projekt uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w 

sprawie Programu współpracy powiatu rawskiego z organizacjami 

pozarządowymi na 2016 rok. 

16) Rozpatrzył wniosek Prokuratury Okręgowej w sprawie dzierżawy lokalu 

przy ul. Kościuszki 5.  

17) Zatwierdził porządek XVIII Sesji Rady Powiatu -23.06.2016 r. 

14.06.2016 r.: 

1) Rozpatrzył wniosek mieszkańców Żydomic , Konopnicy, Julianowa o 

zdjęcie, na czas sianokosów,  barier na moście w Żydomicach. 

2) Rozpatrzył wniosek Urzędu  Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie wyrażenia 

zgody na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulic Aleksandrówka i 

zamkowa Wola do urządzeń odwadniających aktualnie realizowanej inwestycji 

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

budowę, przebudowę i remont dróg w powiecie rawskim – etap II – budowa 

drogi powiatowej nr 4134E – ul. Opoczyńska w Rawie Mazowieckiej na 

odcinku od km 1+240 do km 1+483,36.” 

3) Podjął Uchwałę  w sprawie zmiany Uchwały nr 58/2015 Zarządu Powiatu z 

dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pożyczki SPZOZ w Rawie 

Mazowieckiej – podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki. 

4) Zatwierdził harmonogram dyżurów aptek na lipiec - sierpień 2016 r. 

5) Rozpatrzył wniosek dyrektora SPZOZ o wyrażenie zgody na sprzedaż złomu, 

w związku z termomodernizacją budynków szpitala Św. Ducha. 
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6) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie współpracy pomiędzy 

Powiatem Rawskim  a Powiatem  Bohoduchiw na Ukrainie 

7) Informacja o planowanym ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na 

wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających 

na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 

realizowanego w formie wsparcia, wraz z udzieleniem dotacji ze środków 

PFRON na kwotę 13.000 zł. 

21.06.2016 r.: 

1)  Zaopiniował projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka 

2) Przyjął informację o wyniku przetargu z dnia 03.06.2016r dot. pisemnego, 

ograniczonego przetargu łącznego z ŁSSE w Łodzi na wyłonienie 

przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności 

gospodarczej w ŁSSE w  Podstrefie Rawa Mazowiecka oraz nabędzie 

niezabudowaną nieruchomość gruntową poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. 

Opoczyńskie j- dz. nr: 3/22, 3/23, 3/25 o łącznej powierzchni 3,4795ha; 

3) Rozpatrzył wniosek P. Czesława i Marianny Sowik na wyrażenie zgody  na 

wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przez działkę stanowiącą własność 

Powiatu Rawskiego, będącej  w zarządzie ZS CEZiU, położoną  przy ul. 

Zwolińskiego - dz. nr: 459/3, 549/4 (obr. 4)  m. Rawa Mazowiecka oraz  

ustanowienie służebności gruntowej. 

4) rozpatrzył wniosek pełnomocnika PGE Dystrybucja  S.A. O/ Łódź Teren, RE 

Żyrardów o wyrażenie zgody na lokalizację kabla eNN (przyłącza 

energetycznego) na działce stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, poł. w 

Rawie Mazowieckiej przy ul. Jeziorańskiego, oznaczonej  nr 76.    

5) Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

6) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego. 

 

Do przedstawionej informacji z prac Zarządu uwag nie było.  

 

Ad. 17 Interpelacje i zapytania Radnych – nie zgłoszono żadnych 

   

Ad. 18 Sprawy różne i wolne wnioski: 

Pan radny Jacek Otulak poinformował o konferencji sadowniczej 

zorganizowanej przez Komisję Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, 

Geodezji i Gospodarki Terenami w dniu 19 czerwca br. w Dańkowie gm. Biała 

Rawska. Konferencja połączona była z wystawą sprzętu rolniczego. Pan radny 

Otulak podziękował w imieniu całej Komisji Rolnictwa głównemu 

organizatorowi panu Henrykowi Majewskiemu, jednocześnie wyraził 

ubolewanie, że nie wszyscy członkowie Komisji jako organizatorzy wzięli udział 

w tej konferencji. 
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Pan Henryk Majewski dziękując przedmówcy w uzupełnieniu poinformował, 

że w konferencji udział wzięło ok. 80 osób. 

 

Ad. 19 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  

- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 19:30 dokonała 

zamknięcia obrad XVIII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

 

W załączeniu: 

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 

Sporządził: Tomasz Góraj  

 

  


