
P R O T O K Ó Ł  NR  XIX/2016 

z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 5 sierpnia 2016 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 12 Radnych,  

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji.  

 

Ad. 2 Do porządku obrad XIX sesji Rady Powiatu Rawskiego, jaki radni 

otrzymali w ustawowym terminie, uwag nie było i został on przyjęty 

jednogłośnie.  

W związku z powyższym przystąpiono do realizacji następującego porządku 

obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Rawskiego 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2016 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2016-2026 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu 

Rawskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie 

Mazowieckiej 

7. Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy 

Zarządu w okresie międzysesyjnym 

8.  Interpelacje i zapytania Radnych 

9.  Sprawy różne i wolne wnioski 

10.  Zamknięcie obrad                       

                   

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

Rady Powiatu Rawskiego. Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie protokół z XVIII 

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

bieżącego. Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu 

Rawskiego: 

Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się plan dochodów i wydatków 

majątkowych o 70 970 zł stanowiące dofinansowanie ze środków budżetu 

Województwa Łódzkiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych (pismo nr RŚI.7152.1.91.2016.JS z dnia 6 czerwca 2016 r. zgodnie  

z umową nr 168/RŚ/2016 (126/2016) z dnia 26 lipca 2016 r.). Pozostała 

niezbędna do realizacji inwestycji kwota w wysokości 184 110 zł zostanie 

sfinansowana środkami pochodzącymi ze zmniejszonych dotacji celowych 

dla innych jednostek sektora finansów publicznych. W powyższym dziale na 

podstawie uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka nr XVIII/132/16 z dnia  

22 czerwca 2016 roku zwiększa się także plan dochodów o kwotę 50 000 zł 

będący dofinansowaniem na remont chodnika przy ul. Tomaszowskiej. Ze 

środków własnych Powiatu Rawskiego planowana jest realizacja pozostałej 

części wydatków na ten cel - 50 000 zł. 

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

zabezpiecza się ze środków własnych realizację zadania inwestycyjnego  

w wysokości 30 000 zł. 

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.126.2016 z dnia 29 

czerwca 2016 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem 

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

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

realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w dziale 

755 – wymiar sprawiedliwości. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu 

wydatków w dziale 755 – wymiar sprawiedliwości finansowanych pierwotnie  

ze środków własnych. W związku z powyższym dokonuje się również zmian  

w planie dotacji przeznaczonych dla podmiotów należących i nie należących do 

sektora finansów publicznych. 

Na podstawie umowy 2016-1-PL01-KA101-024511 dotyczącej realizacji 

projektu „Europejskie szkolenia kadry kluczem do sukcesu uczniów ZSCEZiU” 

w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 

Mazowieckiej zwiększa się dochody na wydatki związane z realizacją projektu. 

Na podstawie Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie w formie pożyczki  

i dotacji nr 608/OA/PD/2015 z dnia 16.11.2015 r. podpisanego 30.06.2016 r.  

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Łodzi po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania inwestycyjnego  

w związku z powstałymi oszczędnościami w dziale 851 - Ochrona zdrowia  

o kwotę 159 510 zł zmniejszeniu ulegają dochody majątkowe (dotacja) oraz  

o kwotę 159 510 zł przychody z tytułu kredytów i pożyczek. 

W rozdziale 85324 PFRON zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę  

5 180zł. Są to środki finansowe przekazane przez PFRON na pokrycie kosztów 
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obsługi, promocji i ewaluacji realizowanego w 2016 roku programu „Aktywny 

samorząd”. 

Przychody, Rozchody 2016 roku: 

Zmniejsza się planowane przychody roku 2016 o kwotę 159 510 zł z kredytów  

i pożyczek. 

Wolne środki z 2015 roku - 3 747 657 zł, w tym: 

z 2015 roku „Poszerzanie interkulturowych kompetencji zarządzania projektem 

w europejskiej szkole” – 4 167 zł 

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku 

zmniejszenia: 

- 157 000 zł Dotacja dla Gminy Sadkowice, 

- 319 020 zł Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha  

w Rawie Mazowieckiej, 

Zwiększenia: 

255 080 zł Remont drogi powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów na odcinku 

Lewin-Lutobory – etap I, 

100 000 zł Remont chodnika przy ul. Tomaszowskiej, 

30 000 zł Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem na 

potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej 

Dotacje udzielone w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym i nie 

należącym do sektora finansów publicznych 

Zmniejszenia: 

- 80 000 zł dotacja dla Miasta Rawa Mazowiecka – zadania własne, 

- 157 000 zł dotacja dla Gminy Sadkowice – zadania własne, 

- 2 zł Fundacja Honeste Vivere – Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej 

Rawskiej – zadania własne. 

Zwiększenia: 

927 zł Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska – zadania rządowe, 

29 973 zł Fundacja Honeste Vivere – Nieodpłatna pomoc prawna, punkt  

w Białej Rawskiej – zadania rządowe 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 

Zwiększenia: 

108 274 zł „Europejskie szkolenia kadry kluczem do sukcesu uczniów 

ZSCEZiU”Do proponowanych zmian uwag nie było. 

        Pozytywną opinię do proponowanej uchwały Komisji Budżetu i Finansów 

przedstawił jej Przewodniczący pan radny Ryszard Imioła, a opinię (także 

pozytywną Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego  

– pan radny Marek Szcześniak. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XIX/103/2016  

w sprawie zmian budżetu roku 2016, której projekt stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 5 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 5 sierpnia 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. 

Wprowadzono zmiany w prognozie zadłużenia Powiatu - zadłużenie powiatu  

na koniec 2016 roku wyniesie 19 220 669,78 zł, co stanowić będzie 39,62 % 

dochodów planowanych. 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 XIX/104/2016 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego  

na lata 2016-26, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6 W tym punkcie Rada Powiatu Rawskiego podjęła uchwałę w sprawie 

wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Rawskiego do Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej. 

Zagadnienie przybliżył Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu: 

Rada Powiatu Rawskiego w dniu 20 kwietnia 2012 r. przyjęła uchwałę  

nr XV/106/2012 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz 

organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Rawie Mazowieckiej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 22 maja 2012 r. pod pozycją 

1591.Zgodnie z §2 ust. 4 Załącznika Nr 1 do cytowanej Uchwały, Rada Powiatu 

Rawskiego wyznacza w drodze uchwały dwóch swoich przedstawicieli do udziału 

w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej. 

Dwóch przedstawicieli wyznacza też Zarząd Powiatu, a pozostałe ośmioro 

członków to przedstawiciele organizacji pożytku publicznego. Kadencja trwa dwa 

lata.  

Jak poinformowała Pani Przewodnicząca Rady Powiatu, przed sesją 

przeprowadziła rozmowę z klubem radnych PSL i przedstawicielami klubu 

radnych PIS w sprawie wyznaczenia ze swoich gremiów przedstawicieli Rady  

do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Klub radnych PSL 

wyznaczył panią radną Marię Piątek, natomiast klub radnych PIS nie wskazał 

żadnego przedstawiciela. W związku z czym, jak poinformowała Pani 
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Przewodnicząca, udało się skontaktować z nieobecnym na dzisiejszej sesji panem 

Grzegorzem Stefaniakiem - wiceprzewodniczącym Rady, który wyraził zgodę  

na wyznaczenie go jako przedstawiciela Rady Powiatu do Powiatowej rady 

Pożytku Publicznego. 

Pani przewodnicząca odczytała więc projekt uchwały Rady Powiatu 

Rawskiego, w którym jako przedstawiciele do Powiatowej Rady Pożytku 

Publicznego wskazani zostali pani Maria Piątek i pan Grzegorz Stefaniak. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XIX/105/2016 

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Rawskiego do Powiatowej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej, której projekt 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.7 Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy 

Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

Informację przedstawił Pan Starosta Józef Matysiak: 

Rada Powiatu Rawskiego piątej kadencji na swojej XVIII sesji w dniu 23 

czerwca 2016 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała nr XVIII/94/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 

2015 (opublikowana w DZ.U.WŁ poz. 3602 z 3.08.2016 r.); 

2. Uchwała nr XVIII/95/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2015 rok; 

3. Uchwała nr XVIII/96/2016 w sprawie zmian budżetu roku 2016 

(opublikowana w DZ.U.WŁ poz. 3067 z 14.07.2016 r.);  

4. Uchwała nr XVIII/97/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016-2026; 

5. Uchwała nr XVIII/98/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Rawie Mazowieckiej za 2015 rok; 

6. Uchwała 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; 
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7. Uchwała nr XVIII/100/2016 w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy 

Powiatem Rawskim a Powiatem Bohoduchiw na Ukrainie; 

8. Uchwała 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 (opublikowana  

w DZ.U.WŁ poz. 3068 z 14.07.2016 r.); 

9. Uchwała 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. 

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 7 posiedzeń omawiając 

następujące sprawy: 

23 czerwca 2016 roku: 

- Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok.  

28 czerwca 2016 roku: 

1) Zatwierdził zamówienia na likwidacje przełomów w m. Celinów. 

Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – 

Mostowych Spółka z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski w cenie 99 873,85 zł 

brutto; 

2) Uzgodnił  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka;  

3)  Przyjął propozycję  Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie przeznaczenia 

kwoty w wysokości 50.000 zł. na  remontu chodnika przy ul. Tomaszowskiej. 

4) Zarząd zapoznał się z  zawiadomieniem Burmistrza miasta Rawa 

Mazowiecka w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obszary położone w rejonie ulic: 

Jeżowskiej i Sadowej, Solidarności i Solidarności (rejon cmentarza), 
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Solidarności i Zwolińskiego , Tomaszowskiej, Krzywe Koło, Krakowskiej, 

Słowackiego (rejon zalewu), Katowickiej i Tatar, Katowickiej;  

5)   Zarząd zapoznał się zawiadomieniem Burmistrza miasta Rawa Mazowiecka 

w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Rawa Mazowiecka, obszar położony w rejonie ulicy Mszczonowskiej;  

6)   Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 

Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 

realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie XI.1. Wysoka jakość 

edukacji, oraz zatwierdzenia diagnozy potrzeb szkoły dla: Pana Andrzeja 

Romańczuka – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Reymonta  

w Rawie Mazowieckiej; 

7) Zapoznał się z  wnioskiem AMG Centrum Medyczne  Sp. z o. o. o prolongatę 

terminu złożenia programu dostosowania pomieszczeń Szpitala Św. Ducha  

w Rawie Mazowieckiej do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia do dnia 

31 października 2016 r;  

8) Zarządu wyraził zgodę na lokalizację kabla NN na działce nr 76 od ul. 

Jeziorańskiego dla PGE Dystrybucja S.A. Łódź Teren Rejon Energetyczny 

Żyrardów; 

9) Zarząd  wyraził zgodę na najem lokali biurowych dla Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi. 

 5 lipca 2016 roku; 

1) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2016 rok; 

2)  Wyraził zgodę na ogłoszenie wykonania pracy geodezyjnej na  „aktualizację 

bazy EGiB , BDOT 500 danymi wynikowymi z pomiarów wykonanych przez 

uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego”; 

12 lipca 2016 roku: 

1) Podjął  uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego; 

2)  Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych  w Białej Rawskiej do reprezentowania Powiatu 

Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację 

projektu „Zdrowe ciało, zdrowy duch – wprawiamy Białą Rawską w ruch”. 

Współfinansowanego z dotacji PZU w kwocie 35.000 zł;  

3) Udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkol Ponadgimnazjalnych 

im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej do realizacji projektu pt.” Kompetencje 

językowe, informatyczne i menadżerskie filarami europejskiej szkoły’; 

  4) Podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru 

najkorzystniejszej oferty w konkursie  na wsparcie realizacji zadnia  rehabilitacji  

  dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; 

   5)  Zatwierdził wynik postępowania w trybie zapytania o cenę  na „aktualizację   
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  bazy EGiB , BDOT 500 danymi wynikowymi z  pomiarów wykonanych przez  

  uprawnione jednostki wykonawstwa  geodezyjnego”; 

6) Zatwierdził  ogłoszenie  konkursu zgłaszania kandydatów do  Powiatowej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej.  

19 lipca 2016 rok: 

1)  Uzgodnienie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka -  obszary w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Mszczonowskiej, 

Białej, Niepodległości i Krakowskiej; 

2)    Uzgodnienie z uwagami zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Rawa Mazowiecka - obszary w rejonie ulic: Słowackiego i Piwnej, 

Łowickiej oraz Krakowskiej - teren o symbolu 4.395.U.,obszar ulic: 

Katowickiej, Słowackiego oraz Księże Domki; 

3)   Zawiadomienie o przystąpieniu do zmiany niektórych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka; 

4)      Zawiadomienie o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka – fragmenty wsi: Janolin, Chrusty, 

Nowy Kurzeszyn, Pukinin i Wałowice; 

5)    Zawiadomienie o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka – fragmenty wsi: Konopnica i Ścieki; 

6)  Zapoznał się z informacją w sprawie przekazania przebudowanej linii 

wysokiego napięcia przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej; 

7) Podjął Uchwałę   w sprawie  obciążenia nieruchomości przy   

ul. Jeziorańskiego - dz nr 76 w obrębie 5 m. Rawa Mazowiecka ograniczonym 

prawem rzeczowym, w związku z lokalizacją kablowego przyłącza 

energetycznego; 

8) Rozpatrzył wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie przyłącza kanalizacji 

sanitarnej w działkach stanowiących własność Powiatu Rawskiego poł. przy  

ul. Zwolińskiego – dz nr 549/3 i 549/4 w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka. 

9) Podjął decyzję w sprawie ogłoszeniu drugiego przetargu na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego poł. przy ul. Łowickiej 

–    dz nr 48/1 i 48/2  w obrębie 4 m. Rawa Mazowiecka oraz o ustaleniu ceny 

wywoławczej do  II przetargu;   

 10) Rozpatrzył możliwość uczestniczenia w organizacji Ogólnopolskiego 

turnieju piłki siatkowej juniorek;   

11) Zatwierdził  rozstrzygnięcie  konkursu na rehabilitację  dzieci  

niepełnosprawnych; 

12) Zatwierdził program Sesji Rady Powiatu - 5.08.2016 r. 
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26.07.2016 rok:  

1)  Uzgodnił lokalizacjię przebudowy napowietrznej sieci energetycznej NN  

w pasie dróg powiatowych nr 1316E (Pod Borem)-(Raducz) oraz 4108E 

Wałowice-Wilkowice w m. Wilkowice – działki nr ew. 275.175 oraz 24/2 w 

obrębie Wilkowice; 

2) Wyraził zgodę na  zgłoszenie do Kontraktu Terytorialnego w sektorze kultury 

rewitalizacji zabytkowej kolei wąskotorowej Rogów-Rawa  Mazowiecka-Biała 

Rawska; 

3)  Wyraził opinię dot. koncepcji pn. „ Zagospodarowanie rynku starego miasta 

oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej”; 

4) Wyraził zgodę na sporządzenie uproszczonego planu lasu oraz 

inwentaryzacje stanu lasu dla lasów niepaństwowych; 

5) Wyraził zgodę na rozbiórkę budynków na nieruchomości dz. nr 307/9 i307/11 

w Rawie Maz. przy Szpitalu;  

6)  Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu delegująca dwóch członków Rady  

do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

3.08.2016 rok: 

1)  Zapoznał się ze  zmianami  planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rawa Mazowiecka - teren o symbolu 4.395.U oraz obszary w rejonie ulic: 

Katowickiej, Słowackiego oraz Księże Domki; 

2)  Uzgodnił  zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała 

Rawska - fragmenty wsi Nowy Chodnów i Narty; 

3) Rozpatrzył wniosek Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych o wyrażenie 

zgody na dysponowanie na cele budowlane działką nr 480/2 w obr. Jeżów gm. 

Jeżów . Wnioskodawca zamierza wybudować szczelny zbiornik na ścieki 

bytowe wraz z przyłączem kanalizacyjnym,  toaletę drewnianą wraz z pergolą  

i budynek gospodarczy drewniany oraz przyłącza;  energetyczne oraz 

wodociągowe; 

4) Rozpatrzył  wniosek Wójta Gminy Sadkowice o dofinansowanie zadania pn. 

przebudowa drogi w miejscowości Nowy Kłopoczyn; 

5) Podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia członków Zarządu do Powiatowej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

6) Rozpatrzył  wniosek o najem pomieszczenia garażowego ( pomieszczenia na 

terenie szpitala). 

Do przedstawionej informacji z prac Zarządu uwag nie było.  

 

Ad.8 Interpelacje i zapytania Radnych: 

1. Pan radny Adrian Galach złożył interpelację w sprawie wyodrębnienia budżetu 

obywatelskiego w budżecie powiatu Rawskiego na rok 2017, uzasadniając swoją 

propozycję w następujący sposób: 
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„Budżet obywatelski jest jednym z przejawów tworzenia aktywności 

obywatelskiej, bezpośredniego wyrażenia potrzeb lokalnych wspólnot oraz 

społeczności. Z sukcesem budżet ten funkcjonuje w coraz większej ilości 

jednostek samorządu terytorialnego, w  tym od zeszłego roku w Rawie 

Mazowieckiej. Zauważalne są coraz bardziej interesujące pomysły oraz 

wzrastająca aktywność mieszkańców Rawy. W związku z powyższym pragnę 

złożyć wniosek o utworzenie budżetu obywatelskiego w ramach budżetu Powiatu 

Rawskiego na rok 2017. W mojej opinii, pierwszym krokiem powinno być 

powołanie komisji złożonej z radnych oraz pracowników starostwa, której 

zadaniem byłoby opracowanie szczegółowych założeń budżetu partycypacyjnego 

oraz przygotowanie projektu stosownej uchwały”. 

2. Pan radny Bogdan Pietrzak zapytał czy wniosek z Komisji Komunikacji  

i Transportu o wygospodarowanie przez Zarząd Powiatu Rawskiego środków 

finansowych na remont ulicy Wiejskiej w Białej Rawskiej trafił do Zarządu  

i został rozpatrzony. Jak zaznaczył Pan radny stan ulicy zagraża bezpieczeństwu 

w ruchu drogowym. 

Odpowiedział Pan Starosta Józef Matysiak, informując że sprawa jest znana 

Zarządowi Powiatu i będzie ona realizowana w ramach porozumienia z Gminą 

Biała Rawska. 

Pan radny Bogdan Pietrzak dodał, że pytał czy wniosek taki wpłynął i nie 

oczekiwał żadnych komentarzy.   

Pan Starosta odpowiedział, że do posiedzenia Zarządu taki wniosek nie 

wpłynął. 

3. Pan radny Bogdan Pietrzak nawiązał do sprawy, którą już sygnalizował  

a dotyczy starań Zarządu Powiatu o utworzenie na Centralnej Magistrali 

Kolejowej przystanku kolejowego w miejscowości Żurawia gmina Biała Rawska. 

Pan radny zapytał czy Zarząd powiatu podejmował w tym kierunku jakieś 

działania, bo takie rozwiązanie dobrze służyłoby mieszkańcom Gminy i Powiatu. 

Pan Starosta odpowiadając, zwrócił uwagę, że jest to decyzja na poziomie 

rządowym i w związku z tym zapytał czy radni klubu PIS podejmowali jakieś 

działania w tej kwestii poprzez parlamentarzystów PIS. 

Pan radny Pietrzak dodał, że już jako Burmistrz Miasta i Gminy Biała 

Rawska podejmował rozmowy na ten temat w Zarządzie Kolei, ale w ówczesnym 

okresie priorytetem była budowa dróg, a w obecnym programowaniu unijnych 

dużo większe środki przewidziane są na infrastrukturę kolejową i należy to 

wykorzystać. 



 11 

Pan Starosta poprosił o udzielenie odpowiedzi czy radni PIS sygnalizowali 

ten problem poprzez parlamentarzystów PIS. 

Radny Pietrzak odpowiedział, że rozmowy takie są prowadzone wewnątrz 

PIS i w sytuacji gdy Zarząd Powiatu podejmie takie działania, będzie mógł liczyć 

na wsparcie, także parlamentarzystów PIS.  

 

Ad.9 Sprawy różne i wolne wnioski: 

1. Pan radny Adrian Galach wyraził zadowolenie z przyjętej na dzisiejszej 

sesji uchwały w sprawie zmian w budżecie, na mocy której będzie 

realizowany, wspólnie z Miastem Rawa Mazowiecka, remont chodnika 

przy ulicy Tomaszowskiej o co sam wraz z radnym Jarosławem 

Uchmanem wnioskowali w propozycjach do budżetu Powiatu na rok 2016. 

2. Radny Galach zadał też pytanie kiedy radni zostaną zapoznani ze 

sprawozdaniem finansowym Szpitala Św. Ducha i spółki AMG Centrum 

Medyczne. 

Odpowiedzi udzieliła pani Urszula Przerwa, iż zgodnie z umową dzierżawy 

sprawozdanie finansowe spółki ma być przedłożone w okresie 2 miesięcy od 

terminu upływu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, tj. do końca 

sierpnia. 

 

Ad.10 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  

- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 11:00 dokonała 

zamknięcia obrad XIX sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

 

W załączeniu: 

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 

Sporządził: Tomasz Góraj  

 

  


