
P R O T O K Ó Ł  NR  XXIV/2017 

z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 23 lutego 2017 roku  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

o godz. 1400 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 16 Radnych,  

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji.  

   

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

otrzymali, propozycję zmiany, w imieniu Zarządu Powiatu Rawskiego zgłosił 

Starosta Rawski – Pan Józef Matysiak – zmiana dotyczyła wprowadzenia 

punktu (jako pierwszego punktu roboczego tj. nr 4) zatytułowanego: Informacja 

o sytuacji bieżącej w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. Porządek 

obrad wraz z zaproponowaną zmianą został przyjęty przez Radę Powiatu 

jednogłośnie w kształcie następującym: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

4. Informacja o sytuacji bieżącej w Szpitalu Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2017. 

6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2017-2026. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją 

zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 

finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizacje tych 

zdań w 2017 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków 

PFRON na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii 

zajęciowej lub jego doposażenie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz 

ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. 

10. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawski za rok 2016. 

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

Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

12. Interpelacje i zapytania Radnych. 
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13. Sprawy różne i wolne wnioski. 

14. Zamknięcie obrad 

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

Rady Powiatu Rawskiego. Rada Powiatu, przy jednym głosie wstrzymującym się, 

przyjęła protokół z XXIII Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

Ad. 4 Punkt ten, wprowadzony na początku posiedzenia, obejmował informację  

o bieżącej sytuacji w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Jacek Nowakowski – prezes Centrum Dializa 

Sp. z o. o., która jest aktualnym dzierżawcą szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej: 

Jak zaznaczył, Szpital w jego ocenie, zmienił się bardzo pozytywnie m.in. 

przez wykonaną termomodernizację i zmianę sposobu ogrzewania, a także 

wykonane remonty bieżące wewnątrz. W związku ze zmianą sposobu ogrzewania 

pojawiły się utrudnienia związane z wymianą rur centralnego ogrzewania, 

grzejników. Odziały szpitalne zmieniały lokalizacje; częściowo wyłączana była 

działalność poszczególnych pomieszczeń szpitalnych; prowadzone były prace 

remontowe na oddziałach (malowanie) i dokonano przeróbek łazienek. Prace te 

sfinansowane był z środków AMG Centrum Medyczne. Aktualnie do Szpitala 

Św. Ducha został dostarczony nowy sprzęt; w planach jest złożenie oferty na 

prowadzenie zakładu opiekuńczo – leczniczego (jako dodatkowego oddziału 

szpitalnego), ponadto Spółka chce się jeszcze bardziej intensywnie zająć 

remontami wewnątrz szpitala, tak żeby wszystkie nowe lokalizacje oddziałów 

spełniały wymogi sanitarno – epidemiologiczne. Jak zauważył pan Nowakowski, 

w związku z prowadzonymi pracami mogą występować skargi pacjentów jak  

i personelu. Według prezesa Nowakowskiego doszło do swoistego sprzężenia 

zwrotnego, gdyż działania restrukturyzacyjne Spółki nie wszystkim osobom 

pracującym w szpitalu się spodobały, co zaowocowało skargami do różnych 

instytucji. W ciągu roku przeprowadzona została kolejna kontrola Narodowego 

Funduszu Zdrowia i w trakcie tej kontroli doszło, według pana Nowakowskiego, 

do błędu - wstrzymana była dostawa leków dla szpitala w Rawie ze względu na 

powtórną inwentaryzację apteki, a sytuacja ta została opisana w prasie jako brak 

zaopatrzenia Szpitala w leki. Pan Nowakowski wyraził nadzieję, że taka sytuacja 

się nie powtórzy. Aktualnie zarządzający posiadają informacje o wystarczającej 

ilości leków zarówno w aptece szpitalnej jak i na oddziałach. Pozostałe problemy 

szpitala tj. infrastruktura wewnętrzna i rozmieszczenie poszczególnych oddziałów 

będą mogły być zmieniane w ciągu bieżącego roku. Jak zaznaczył Pan 

Nowakowski, gdy przejmował spółkę AMG, posiadała ona zadłużenie ok. 10 mln 

(z czego ok 7 mln było długiem szpitala); aktualnie długi te są spłacane  

a działalność Szpitala jest zbilansowana. Jak stwierdził pan Nowakowski,  

w takiej sytuacji zawsze pojawi się grupa osób, która będzie niezadowolona  

z tego co się dzieje i będzie protestować. W ocenie Pana Nowakowskiego Szpital 
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został doprowadzony do pewnej równowagi finansowej. Natomiast w sprawie 

bieżącego zarządzania placówką bardziej kompetentny będzie jej dyrektor, który 

jest na miejscu. Według Pana Nowakowskiego działalność finansowa Szpitala 

jest bezpieczna, Spółka zapewnia obsługę bieżącą w zakresie leków, nie ma 

zaległości jeżeli chodzi o media i opłaty czynszowe. W sprawach zobowiązań 

pracowniczych, zawierane są ugody, które są wykonywane a płatności z tego 

tytułu są dokonywane w ratach. 

 

Pan Radny Adrian Galach zapytał pana Nowakowskiego czy we wszystkich 

szpitalach (w innych miastach), prowadzonych przez jego firmę, mówi te same 

rzeczy, które możemy usłyszeć tutaj i w tym miejscu przytoczył notatki (dostępne 

też na portalach społecznościowych): z 10 stycznia bieżącego roku – o 

zablokowaniu, w wyniku działań windykacyjnych, połączeń komórkowych na 

Pogotowiu, co spowodowało brak możliwości szybkiej reakcji w przypadku 

nagłych zdarzeń i niemożność wykonywania teletransmisji, a także notatkę 

pracownika (sporządzoną na polecenie kierownika Pogotowia) z 25 stycznia br. 

dotyczącą wyłączenia prądu co uniemożliwiało m.in. ładowanie ambulansu „S”  

i przechowywanie leków w odpowiedniej temperaturze. Pan radny Galach 

przytoczył także komentarz rzecznika prasowego szpitala w Skierniewicach  

o tym, że w ostatnich miesiącach nastąpił wyraźny wzrost liczby pacjentów  

z Rawy Mazowieckiej i terenu powiatu rawskiego, zarówno w oddziałach 

zabiegowych jak i w leczeniu zachowawczym. Uzupełniając swoją wypowiedź 

Pan Radny Galach zapytał dlaczego Narodowy Fundusz Zdrowia rozsyła 

zapytania do ościennych szpitali o możliwość przyjęcia pacjentów z Rawy 

Mazowieckiej. 

Pan Prezes Jacek Nowakowski odpowiadając poinformował, że szefem 

Pogotowia jest pan doktor Nori, który jest jednocześnie wierzycielem szpitala;  

w chwili przejęcia Szpitala przez firmę Centrum Dializa Sp. z o.o. zaległości 

wobec firmy doktora Nori wynosiły ok 20 tys. zł miesięcznie.; zostały podjęte 

negocjacje co do płatności w ratach i lutym tego roku zaległości te zostały 

zapłacone. Mimo, że informacje te zostały upublicznione, Pan Prezes ma 

nadzieję, że sam pan doktor Nori będzie się lojalnie zachowywać po tym jak 

zostało uregulowane zadłużenie. Natomiast co do nie działających telefonów,  

to taka informacja do Prezesa Nowakowskiego nie dotarła, a dotarła do prasy; jak 

zaznaczył, jest to odpowiedzialność kierownika czy dyrektora zarządzającego 

daną jednostką. Jak wyjaśnił pan Nowakowski, nie chodziło o numer alarmowy, 

tylko o numer wewnętrznego porozumiewania się, a przerwa w braku łączności 

trwała ok. 20 minut. Jak oddał pan Nowakowski, wszystkie płatności 

dokonywane są z centrum w Sosnowcu, po otrzymaniu wiadomości z danej 

jednostki i na pewno problem ten można było rozstrzygnąć w drodze komunikacji 

wewnętrznej. Prezes Nowakowski jeszcze raz zaznaczył, że w szpitalu dzieją  

się też rzeczy dobre (m.in. uzyskanie kontraktu na nocną i świąteczną opiekę 
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medyczną; szpital bierze też udział w konkursie na zakład opiekuńczo  

– leczniczy). 

Pan Radny Adrian Galach poprosił o odpowiedź na jeszcze jedno zadane 

wcześniej pytanie – skoro sprawy maja się ku dobremu, to czemu NFZ rozsyła 

zapytania do ościennych szpitali w sprawie możliwości przyjęcia pacjentów  

z Rawy Mazowieckiej. 

Prezes Nowakowski odpowiedział, że nie posiada żadnych informacji w tym 

zakresie, a jeżeli radny posiada jakąś korespondencję w tym temacie to chętnie 

się z nią zapozna. 

W tym miejscu Pan Radny Adrian Galach odczytał pismo Związku 

Zawodowego Pielęgniarek ze Szpitala Św. Ducha z dnia 15 listopada 2016 r.  

a skierowane do Ministra Zdrowia – dotyczyło ono wszczęcia pilnej kontroli  

w rawskim szpitalu, ze względu na politykę oszczędności, która m.in. prowadzi 

do takiego ograniczenia personelu pielęgniarskiego, że zagraża to zdrowiu i życiu 

pacjentów (ograniczenie do jednoosobowych dyżurów pielęgniarskich na 

poszczególnych oddziałach, czy też przenoszenie pielęgniarek między oddziałami 

bez odpowiedniego przeszkolenia). Jak dodał Pan Radny, jest on w kontakcie  

z osobami z miast w których dzierżawcą szpitali też jest firma Dializa Sp. z.o.o.  

i sytuacja ta jest podobna jak opisywana w rawskim szpitalu – wszędzie sprawy 

podążają w złym kierunku. 

Pan Nowakowski odpowiedział, że prowadzi siedem szpitali i w żadnym 

sytuacja nie jest tak zła, jak opisuje ją przedstawicielka związku zawodowego. 

Pan Starosta Józef Matysiak poinformował, ze w dniu 20.02.2017 r. wpłynęło 

pismo z Najwyższej Izby Kontroli dotyczące zastrzeżeń do wystąpienia 

pokontrolnego odnośnie realizacji umowy dzierżawy Szpitala Św. Ducha. 

Zastrzeżenia Zarządu Powiatu zgłoszone zostały do wystąpienia pokontrolnego 

NIK i zostały uwzględnione, w ten sposób, że uchylono zapisy pkt. 5 wystąpienia 

pokontrolnego. Pan Starosta poprosił, żeby w przypadkach powoływania sia na 

wyniki kontroli NIK, uwzględniając też ten najnowszy materiał z NIK. 

Pan Radny Jarosław Uchman odniósł się do wypowiedzi pana prezesa 

Nowakowskiego i stwierdził, że nie chodzi, żeby problemów Szpitala sprowadzać 

do kwestii personalnych; jeżeli wychodzą na jaw problemy z brakiem leków, 

brakiem łączności wewnętrznej i prądu w pogotowiu, czy pojawiają się inne 

informacje od pracowników szpitala o złej sytuacji wewnątrz, to Radni 

oczekiwaliby przyznania, że takie sytuacje miały miejsce ale władze spółki  

jak i zaradzający Szpitalem robią wszystko, żeby takie sytuacje nie miały więcej 

miejsca. Jak dodał Pan radny Uchman, nie chodzi jemu czy radnemu Galachowi, 

o to żeby Szpital pokazywać tylko w czarnym świetle, chodzi o to żeby tą 

sytuację poprawiać. Jak zaznaczył Pan Uchman, Szpital od kiedy jest oddany  

w dzierżawę notuje straty (1 rok dzierżawy–2 mln zł, 2 rok dzierżawy–1,5 mln zł, 

3 rok dzierżawy – 880 tys. zł). Jak podkreślił, Radnym z jego Klubu chodzi  

o właściwą opiekę na pacjentem, a nie o rozgrywki personalne czy polityczne, 

gdyż zdrowie ludzie nie należy do żadnej partii. Kontynuując dodał, że zamysłem 
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przekazania Szpitala w dzierżawę, potwierdzone uchwałą poprzedniej Rady 

Powiatu, było to żeby Szpital był liderem w regionie i spełniał warunki 

nowoczesnego szpitala, który powinien być wyposażony w nowoczesną 

diagnostykę, z dostępem do wszystkich leków, a także ma zapewniać dostęp  

do wysoko wykwalifikowanej kadry (pielęgniarskiej i lekarskiej). Na pewno 

termomodernizacja jest czymś pozytywnym, ale Radni, chcieliby wiedzieć kiedy 

będzie rozpoczęta rozbudowa szpitala, poprzez budowę nowego pawilonu, kiedy 

szpital będzie dostosowany do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia. 

Podsumowując Pan Radny Uchman stwierdził, że nie do zaakceptowania jest 

sytuacja, w której pacjenci z terenu powiatu rawskiego migrują i szukają pomocy  

w innych szpitalach; w tych wszystkich dyskusjach nad szpitalem chodzi o to, 

żeby oferta świadczonych usług była jak najlepsza, a przede wszystkim 

najważniejsze jest dobro pacjenta. 

Pan Prezes Jacek Nowakowski, odpowiadając nazwał to co mówił Rady 

Uchman szczytem hipokryzji biorąc pod uwagę do jakiego stanu został 

doprowadzony Szpital biorąc pod uwagę jak wyglądał i w jakiej był sytuacji 

finansowej w okresie kiedy zastępcą dyrektora ds. lecznictwa był pan Uchman;  

w ocenie pana Nowakowskiego podejmowane uchwały i plany poprzedniej czy 

obecnej Rady Powiatu nijak się mają do możliwości finansowych  

i kontraktowych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak dodał, jeżeli nie dobrze 

funkcjonuje nocna i świąteczną pomoc lekarska, to jego Spółka może tą umowę 

rozwiązać, tak samo nie musi za wszelką cenę prowadzić starań o zakład 

opiekuńczo leczniczy, gdyż nie jest to przedmiotem kontraktu z NFZ. Według 

Pana Nowakowskiego liczba pacjentów na czterech podstawowych oddziałach 

nigdy nie wynosiła 50 osób plus 20 osób na Oddziale Pulmunologii, dlatego 

budowa nowego pawilonu szpitalnego z następnymi łóżkami nic nie wnosi dla 

jakości leczenia pacjentów. Co do dostępności do urządzeń diagnostycznych, jest 

to nie do zrealizowania, ze względu na to, że na każde urządzenie potrzebny jest 

osobny certyfikat uprawniający, dlatego też taki mały szpital jak w Rawie musi 

posiłkować się szpitalami o wyższej referencyjności, z większym dostępem do 

diagnostyki. 

Jak dodał pan prezes Nowakowski, na pewno celem Spółki nie jest zaciąganie 

zobowiązań Szpitala ponad miarę; stan ok. 70 łóżek na czterech podstawowych 

oddziałach, plus 20 łóżek na oddziale pulmunologicznym jest stanem 

zabezpieczającym potrzeby zdrowotne oprócz tego czynione są starania  

o powstanie 20 łóżek w zakładzie opiekuńczo – leczniczym. 

Pan Radny Jarosław Uchman zaznaczył, że cały czas zwraca z jedną 

konkretną prośbą o zachowanie standardu jakości świadczonych usług; jak 

pacjenci mają się leczyć w Szpitalu w Rawie Mazowieckiej skoro na dyżurze jest 

jeden lekarz na trzy oddziały, aby szpital był dobry i nowoczesny musi mieć 

dobrych fachowców. Pan radny Uchman dodał, że umowa dzierżawy był spisana 

w ten sposób, że zachowujemy cztery podstawowe oddziały, uzupełniamy sprzęt, 

rozbudowujemy i tworzymy coś nowego, a w obecnej sytuacji, nawet biorąc pod 
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uwagę masowy odpływ personelu, jest to nie możliwe. Radny Uchman 

podsumował, że to co się dzieje w Szpitalu to wycofywanie się ze wszystkiego,  

z modernizacji czy z budowy pawilonu; zamiast dostosowywania szpitala  

do wymogów rozporządzenia mamy ograniczenie liczby łóżek, zamiast budowy 

nowego pawilonu, wprost jest mówione, że budowy tej nie będzie. 

Zabierając kolejny raz głos pan Prezes Jacek Nowakowski stwierdził,  

że wizje szpitala według niego i to o czym mówi Pan radny Uchaman są zbieżne; 

na pewno jest to trudna droga do przebycia biorąc chociażby pod uwagę  

to co proponuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak zaznaczył, w związku  

z utworzeniem sieci szpitali, możliwe było by wejście do sieci ze szpitalem  

w Łasku, który ma wyższy tj. drugi stopień referencyjności. 

Pan Starosta Józef Matysiak zabierając głos, stwierdził, że kwestie rawskiego 

szpitala są dominujące i wielokrotnie poruszane i jest kwestią jak osiągnąć pewne 

cele w związku niełatwymi warunkami ekonomicznymi. Zarząd Powiatu 

podejmuje działania, które zmierzają do tego żeby Szpital był obecny w tych 

wszystkich szansach, które są stwarzane przez administrację rządową. Obecnie, 

według Starosty, najważniejsze jest to, żeby Szpital funkcjonował; na chwile 

obecną najważniejsze jest dostosowanie Szpitala do wymogów Ministra Zdrowia. 

Pan Starosta wyraził przekonanie, że będzie można w rzeczowy i merytoryczny 

sposób dyskutować o szpitalu czy to na sesjach czy na komisjach.  

Pan radny Adrian Galach, zabierając głos, odczytał (jak zaznaczył 

informacyjnie) post Pani Krystyny Lewickiej opublikowany portalu E-rawa 

dotyczący ogłoszenia wyroku sądu przeciwko Dyrektorowi AMG Rawa  

a dotyczący zwolnienia z pracy (sąd orzekł karę w wysokości 5 tys. zł i zwrot 

kosztów sądowych – 700 zł); jak stwierdził pan radny, to tak w nawiązaniu do 

roztaczanych przez pana prezesa Nowakowskiego wizji rozwoju Szpitala.    

Następnie pan Radny Galach chciał zapoznać Radę z artykułem opublikowanym 

na portalu Silesia.pl, a dotyczącym sytuacji szpitala w Pszczynie, prowadzonym 

też przez firmę Pana Nowakowskiego, ale w tym momencie głos panu Radnemu 

odebrała Pani Przewodnicząca, stwierdzając, że czytanie postów i artykułów 

internetowych chyba nie do końca jest właściwe. 

Pan radny Galach odniósł się do tego co Starosta mówił o Kontrakcie 

Terytorialnym, przypominając, że rok temu również słyszeliśmy, że ze strony 

Zarządu Powiatu, zapewniania o tym, że powstanie szpitalny oddział ratunkowy  

i co się okazała – że Szpital w Rawie nie spełnia żadnych wymogów, które 

znajdowały się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z listopada 2011 roku. Jak 

dodał Pan Radny, w dalszym ciągu nie ma konkretów czy to ze strony dzierżawcy 

Szpitala, czy też ze strony Starosty i Zarządu Powiatu; za to pojawiają się kolejne 

artykuły prasowe mówiące o fatalnej sytuacji w Szpitalu i o odsyłaniu pacjentów 

do szpitali ościennych. 

 Głos zabrał też Pan Krzysztof Jasiński – Powiatowy Inspektor Sanitarny, 

informując iż Szpital w Rawie jest na bieżąco oceniany, monitorowany  
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i nadzorowany przez instytucję którą reprezentuje; i jeśli chodzi o zabezpieczenie 

przeciwepidemiczne, to Szpital Św. Ducha spełnia takie wymagania. 

Pan Radny Łukasz Salamon, zwracając się do prezesa Nowakowskiego, 

zapytał czy Rada i Powiat mogą jakoś wesprzeć Szpital, tak żeby polepszyć 

standard leczenia, czy wspólnie z innymi samorządami mogą dokonać jakiś 

zakupów dla Szpitala, tak żeby nie było wrażenia że Spółka jest osamotniona  

w swoich działaniach, a z drugiej strony Pan radny Salamon poprosił, żeby Prezes 

nie czuł się tak pewnie, bo te wszystkie działania widzą Radni czy opinia 

publiczna. 

Pan prezes Nowakowski podziękował za taki głos i zapewnił, że jeżeli będzie 

taka potrzeba, Szpital będzie zgłaszał się o stosowne wsparcie. 

W tym miejscu zakończono niniejszy punkt Sesji Rady Powiatu 

 

Ad.5 W tym punkcie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia 

zmian w budżecie Powiatu Rawskiego 2017 roku. Omówienia zmian dokonała 

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I-3111.1.2017 z dnia 

30.01.2017 r. wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych 

oraz wydatków w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo dotyczących operacji typu 

„Scalanie gruntów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. Na podstawie powyższej decyzji dokonuje się również zwiększenia 

planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych  

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

o 506 zł. Na podstawie Uchwały Rady Gminy nr XXVI.162.17 z dnia  

20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok 

zabezpieczającej środki w kwocie 45 586 zł dla Powiatu Rawskiego na dopłaty 

przysługujące uczestnikom scalenia w obrębie Zarzecze dokonuje się 

zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w rozdziale 01095 – 

pozostała działalność. W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe na 

podstawie umowy nr 00064-65151-UM0500177/16 z Samorządem 

Województwa Łódzkiego dotyczącej realizacji operacji typu „Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 

małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

zostaje zmieniony plan dochodów i wydatków na zadanie inwestycyjne 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odcinku 

Sierzchowy – Sanogoszcz”. Wydatki na powyższe zadanie zostają ujęte jako 

wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi. W 

rozdziale 80195 - pozostała działalność w Zespole Szkół Centrum Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej zwiększa się plan wydatków 
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na 2017 rok o kwoty niewykorzystanych w 2016 roku środków w następujących 

projektach: 

- „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” 221 345 zł, 

- „Staże i praktyki w zawodach przyszłości” 344 979 zł, 

- „Buduj karierę podczas stażu" 110 052 zł, 

- „Krok do kariery w branży samochodowej" 149 487 zł. 

W rozdziale 85324 PFRON zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 1 414 

zł. Są to środki finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów 

obsługi, promocji i ewaluacji programu „Aktywny samorząd”. 

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 

zwiększa się środkami pochodzącymi z rezerwy ogólnej w kwocie 62 513 zł 

dotację na zadania bieżące na pokrycie kosztów pobytu małoletniej pochodzącej 

z terenu Powiatu Rawskiego przebywającej w Domu Dziecka dla Małych Dzieci 

w Łodzi.  

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku  

- zmniejszenia: 790 680 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”. 

zwiększenia: 21 250 zł „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” 

RPLD.11.03.01-10-0033/16-00 Lada barowa ze zlewem 

do mycia szkła, Regał barowy, 122 566 zł „Staże i praktyki w zawodach 

przyszłości” RPLD.11.03.01-10-0026/16-00 obrabiarka-tokarka numeryczna 

cnc bez wyposażenia. 

Dotacje udzielone w roku 2017 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 

do sektora finansów publicznych - zwiększenia: 

62 513 zł dotacja dla Miasta Łódź – zadania własne. 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zmniejszenia: 

790 680 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”- wydatki majątkowe; 

zwiększenia: 21 250 zł „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” – wydatki 

majątkowe, 

122 566 zł „Staże i praktyki w zawodach przyszłości” – wydatki majątkowe, 

1 490 633 zł "Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew 

na odcinku Sierzchowy - Sanogoszcz" – wydatki majątkowe, 

200 095 zł „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” – wydatki bieżące, 

222 413 zł „Staże i praktyki w zawodach przyszłości” – wydatki bieżące, 

110 052 zł „Buduj karierę podczas stażu" – wydatki bieżące, 

149 487 zł „Krok do kariery w branży samochodowej" – wydatki bieżące, 

790 681 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”- wydatki bieżące. 

Do projektu uchwały pytanie zadał Pan Radny Łukasz Salamon, pytając  

o wolne środki z lat ubiegłych i czy nie można ich przeznaczyć np. na zakup 

rębaka do Zarządu Dróg Powiatowych. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że są to środki unijne na realizacje programów 

unijnych w szkołach i można je wydać na realizacje programów oświatowych, 

podlegają one rozliczeniu. 
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Opinię pozytywną połączonych komisji: Zdrowia, Polityki Społecznej  

z Komisją Budżetu i Finansów przedstawił Pan Ryszard Imioła, który 

przewodniczył połączonemu posiedzeniu komisji. 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, do treści której uwag 

nie zgłoszono. 

      Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIV/128/2017  

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok, której projekt stanowi załącznik  

do niniejszego protokołu. 

 

Ad.6 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata  

2017-26. 

Projekt uchwały omówiła pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu 

Rawskiego: 

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 23 lutego 2017 roku  

w sprawie zmian budżetu roku 2017 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę 

Finansową, w zakresie 2017 roku do Budżetu Powiatu. Wprowadza się również 

zmiany w wykazie przedsięwzięć. 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi  

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - zmiany: 

1. „Buduj karierę podczas stażu” 

RPLD.11.03.01-10-0050/16-00 realizowany przez Zespół Szkół Centrum 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. 

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018. Całkowita wartość projektu 

921 325 zł. Rok 2017 - 441 183 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym  

13 500 zł wkład własny. Rok 2018 - 221 662 zł całość stanowią wydatki 

bieżące, w tym 13 500 zł wkład własny. Źródła finansowania: środki z budżetu 

krajowego 76 685 zł (w tym wkład własny powiatu 27 000 zł) 

Środki z budżetu UE 844 640 zł 

2. „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” 

RPLD.11.03.01-10-0033/16-00 realizowany przez Zespół Szkół Centrum 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. 

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018. Całkowita wartość projektu  

1 396 582 zł. Rok 2017 - 751 716 zł, w tym: wydatki bieżące 730 466 zł, 

wydatki majątkowe 21 250 zł, w tym 22 000 zł wkład własny. 

Rok 2018 - 372 972 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 20 000 zł wkład 

własny. Źródła finansowania: środki z budżetu krajowego 117 255 zł (w tym 

wkład własny powiatu 42 000 zł), środki z budżetu UE 1 279 327 zł. 

3. „Staże i praktyki w zawodach przyszłości” 

RPLD.11.03.01-10-0026/16-00 realizowany przez Zespół Szkół Centrum 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Zadanie będzie 

realizowane w latach 2016-2018. Całkowita wartość projektu 1 658 347 zł. 
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Rok 2017 - 589 825 zł w tym: wydatki bieżące 812 238 zł, wydatki majątkowe 

203 624 zł, w tym 24 300 zł wkład własny. Rok 2018 - 320 301 zł całość 

stanowią wydatki bieżące, w tym 24 300 zł wkład własny. 

Źródła finansowania: środki z budżetu krajowego 138 031 zł (w tym wkład 

własny powiatu 48 600 zł), środki z budżetu UE 1 520 316 zł 

4. „Krok do kariery w branży samochodowej” 

RPLD.11.03.01-10-0036/16-00 realizowany przez Zespół Szkół Centrum 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Zadanie będzie 

realizowane w latach 2016-2018. Całkowita wartość projektu 1 392 033 zł. 

Rok 2017 - 565 826 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 20 000 zł wkład 

własny. Rok 2018 - 367 578 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 20 000 

zł wkład własny. Źródła finansowania: środki z budżetu krajowego 117 002 zł 

(w tym wkład własny powiatu 40 000 zł) środki z budżetu UE 1 275 031 zł 

5. „Scalanie gruntów obiektu Ścieki” 

Umowa nr 00002-6502-UM0500002/16 realizowany przez Starostwo 

Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-

2019. Całkowita wartość projektu 5 109 004 zł. 

Rok 2017 - 790 681 zł, w tym: wydatki bieżące 790 681 zł, wydatki majątkowe 

0 zł. Rok 2018 - 466 180 zł, w tym: wydatki bieżące 273 630 zł, wydatki 

majątkowe 192 550 zł. Rok 2019 - 3 515 222 zł, w tym: wydatki bieżące 84 965 

zł, wydatki majątkowe 3 430 257 zł. Źródła finansowania: środki z budżetu 

krajowego 1 858 146 zł, środki z budżetu UE 3 250 858 zł 

Zwiększenia: 

1."Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku 

Sierzchowy - Sanogoszcz", umowa nr 00064-65151-UM0500177/16, Starostwo 

Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2016 r.- 2017 r. 

Wydatki w okresie realizacji Projektu 1 490 633 zł, w tym: wydatki majątkowe 

1 490 633 zł. Źródła finansowania: środki z budżetu krajowego 547 764 zł 

(wkład własny powiatu) środki z budżetu UE 942 869 zł. Wydatki na programy, 

projekty lub zadania pozostałe.  

Zmniejszenia: 

1.„Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku 

Sierzchowy – Sanogoszcz”. Wartość kosztorysowa zadania 4 254 978,00 zł. 

Nakłady poniesione do 2016 roku 2 764 345,00 zł. Nakłady planowane na 2017 

rok 1 490 633,00 zł, w tym środki własne powiatu 547 764,00 zł. 

Zwiększenia: 

1."Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie  

e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego" Wartość 

kosztorysowa zadania 1 050 000,00 zł. Nakłady poniesione do 2016 roku  

0,00 zł. Nakłady planowane na 2017 rok 600 000,00 zł - wkład własny. 

Nakłady planowane na 2018 rok 150 000,00 zł - wkład własny. 

Nakłady planowane na 2019 rok 150 000,00 zł - wkład własny. 

Nakłady planowane na 2020 rok 150 000,00 zł - wkład własny. 
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Uwag i pytań Radnych nie było. 

Opinię pozytywną połączonych komisji: Zdrowia, Polityki Społecznej  

z Komisją Budżetu i Finansów przedstawił Pan Radny Ryszard Imioła. 

       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIV/129/2017 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego  

na lata 2017-26, której projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

      W tym miejscu Pani Przewodnicząca Maria Charążka ogłosiła przerwę w 

obradach. 

 

       Przed rozpoczęciem kolejnej części Sesji, Pan Starosta Józef Matysiak 

otworzył oficjalne wystawę karykatur Jacka Frankowskiego „Moja przygoda  

z Sienkiewiczem” przedstawiającej bohaterów „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. 

Wystawa będzie dostępna na sali konferencyjnej Starostwa do 30 czerwca 2017r., 

a udostępniona została przez Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie. 

 

       Głos zabrał też Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej, dziękując za wsparcie finansowe od Powiatu na zakup sprzętu 

specjalistycznego i nowego samochodu 

 

Ad.7 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie 

określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 

niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych  

z PFRON, przeznaczonych na realizacje tych zdań w 2017 r. 

Uchwałę omówiła Pani Halina Bartkowicz - Błażejewska – dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej: 

W dniu 13.02.2017 roku wpłynęła informacja o wysokości środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadających na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046). Powiat Rawski na realizację 

tych zadań w bieżącym roku otrzymał kwotę 1.012.885 zł. 

Zgodnie z art. 35a ust 3 cytowanej ustawy Rada Powiatu określa zadania,  

na które przeznacza środki finansowe określone w art. 48 ust. 1 pkt 1.  

W związku z powyższym poszczególne zadania oraz kwoty przeznaczone na ich 

realizację określono w załączniku do niniejszej uchwały. Dokonując podziału 

środków finansowych kierowano się potrzebami Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w tym zakresie oraz zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Powiatowy 

Urząd Pracy, który realizuje część zadań wynikających z wyżej wymienionej 

ustawy. Środki finansowe w wysokości 559.860 zł, przeznaczone są  

na dofinansowanie w 2017 r. kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Rawie Mazowieckiej, działającego przy Samorządowym Stowarzyszeniu 

Rozwoju Ziemi Rawskiej. Kwota ta stanowi 90% kosztów działalności 

Warsztatu (zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej 



 12 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Jak zaznaczyła Pani 

Dyrektor środki przyznane w tym roku wystarczą tak naprawdę na realizacje 

wniosków zaległych z roku poprzedniego (i jest to tendencja ogólnopolska 

spowodowana wzrostem ilości osób niepełnosprawnych, a z drugiej strony 

środki z PFRON są przyznawane w niezmiennej wysokości). 

Opinię pozytywną do przedmiotowej uchwały połączonych komisji: 

Zdrowia, Polityki Społecznej z Komisją Budżetu i Finansów przedstawił Pan 

Radny Ryszard Imioła. 

       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIV/130/2017 

w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną 

osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych  

z PFRON, przeznaczonych na realizacje tych zdań w 2017 r., której projekt 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad.8 W tym punkcie Rada zajęła się projektem uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na wykorzystanie środków PFRON na niezbędną wymianę zużytego 

wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego doposażenie.  

Omówienia głównych założeń uchwały również dokonała 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 marca 2004r. 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. Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej, 

organizator Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej, wystąpiło  

o udzielenie takiej zgody. 

Opinię pozytywną do niniejszej uchwały, połączonych komisji: Zdrowia, 

Polityki Społecznej z Komisją Budżetu i Finansów, przedstawił Pan Radny 

Ryszard Imioła. 

       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIV/131/2017 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków PFRON na niezbędną 

wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego 

doposażenie której projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia 

sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. 

Założenia projektu uchwały przedstawił Pan Andrzej Latek – dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym: 

Na mocy art. 213 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) 
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ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego szczebla 

powiatowego do podjęcia uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 

wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 59) oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. 

Powiat Rawski prowadzi również publiczne Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej 

zgodnie z Porozumieniem Nr 81/2012 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 

20 kwietnia 2012 r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Rawski 

publicznego 3-letniego Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20 

(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 1468). 

Zgodnie z art. 206 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz 213 ust. 2 pkt 1-5 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.  

z 2017 r. poz. 60) w niniejszej uchwale określono: 

1) warunki przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego  

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii wchodzącym w skład Zespołu 

Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej w Szkołę 

Podstawową Specjalną w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii wchodzącym  

w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej; 

2) warunki włączenia Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno 

– Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych  

w Rawie Mazowieckiej do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno - Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek 

Specjalnych w Rawie Mazowieckiej; 

3) warunki włączenia Publicznego Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej do Liceum 

Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej; 

4) plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych 

prowadzonych przez Powiat Rawski, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 

dnia 31 sierpnia 2019 r.; 

5) plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych 

mających siedzibę na obszarze Powiatu Rawskiego, prowadzonych przez inne 

organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 

2019 r.; 

6) plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych 

prowadzonych przez Powiat Rawski, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 

dnia 31 sierpnia 2019 r.; 

7) projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 

specjalnych prowadzonych przez Powiat Rawski, na okres od dnia 1 września 

2019 r.; 

8) projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół 

specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Rawskiego, prowadzonych 

przez inne organy, na okres od dnia 1 września 2019 r.; 
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Sieć szkół prowadzonych przez Powiat Rawski zapewnia realizację 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży zamieszkałym na 

terenie Powiatu Rawskiego. Przedmiotowa uchwała ma charakter intencyjny  

i stanowi podstawę do zasięgania opinii Kuratora Oświaty zgodnie z art. 208  

i 215 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz związków zawodowych zgodnie z art. 

209 i 216 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  

- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60). Niniejsza uchwała, po 

zaopiniowaniu przez w/w organy będzie stanowiła podstawę do podjęcia 

uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 

do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz 

ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia  

1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. zgodnie z art. 217 ust.1 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 60). 

Pan Starosta Józef Matysiak dodał, że uchwała nie jest inicjatywą Zarządu 

Powiatu, a jest podejmowana jako konsekwencja zmian ustawowych  

wprowadzających kolejną reformę oświaty. 

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawiła 

jej przewodnicząca – Pani Radna Maria Piątek. 

       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIV/132/2017 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 

do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych  

i specjalnych, której projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.10 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Rawski za rok 2016. 

Omówienia dokonał Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej w Starostwie Powiatowym. Sprawozdanie było prezentowane też  

na merytorycznej komisji Rady; stanowi ono załącznik do niniejszego 

protokołu. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie przedstawione 

sprawozdanie. 

       

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

Zarządu w okresie międzysesyjnym: 

 Rada Powiatu Rawskiego piątej kadencji na swojej XXIII sesji w dniu  24 

stycznia 2017 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała nr XXIII/124/2017 w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok 

(opublikowana pod poz. 755 z 13 lutego 2017 r.); 
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2. Uchwała nr XXIII/125/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2017-2026; 

3. Uchwała nr XXIII/126/2017 w sprawie zgody na obciążenie nieruchomości 

hipoteką; 

4. Uchwała nr XXIII/127/2017 w sprawie zasad reprezentacji Powiatu 

Rawskiego w Związku Powiatów Województwa łódzkiego. 

Uchwały zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu lub Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej jako organom nadzoru, a uchwały wymagające publikacji 

przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego  

i już są opublikowane. Do dnia dzisiejszego wpłynęły żadne zastrzeżenia  

i uwagi organów nadzoru. 

Zarząd Powiatu Rawskiego w okresie od poprzedniej sesji spotykał się  

w następujących sprawach (5 posiedzeń):  

31 stycznia 2017 r.: 

1)  Podjął  uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie rawskim (III)" w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,   

Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty 

pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane i Inicjatywy i na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych;  

2) Podjął uchwałę ws. zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób po 29. roku 

życia pozostających bez pracy w powiecie rawskim (III)” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, 

Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.1 Wsparcie aktywności 

zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy; 

3)Wyraził zgodę  na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przebudowę 

drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy  

- Lesiew, dofinansowanej z programu PROW 2014-2020.  

4) Wyraził zgody  na przygotowanie postępowania do 30 tys. EURO  

na dostawę: emulsji asfaltowej – 60 t, grysów bazaltowych – 800 t, masa  

na zimno – 67 t; 

5)  Zapoznał się z informacją pokontrolna z kontroli zadania publicznego pod 

nazwą „Podejmowanie działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” przez Stowarzyszenie Rodziców  

i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”.; 

6)  Podjął decyzję w sprawie uczestnictwa w programie „Program 

wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r. (finansowany ze 

środków PFRON); 

7) Uzgodnił zmiany planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Biała 

Rawska – fragmenty obszarów wsi : Nowy Chodnów i Narty; 



 16 

8) Przyjął informację o średnich wynagrodzeniach nauczycieli za rok 2016  

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat; 

9) Udzielił  pełnomocnictwa w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie  

w programie Erasmus + dla: ZS CEZ i U (2), ZSP im. Reymonta i ZSO w Rawie 

Mazowieckiej; 

10) Rozpatrzył wniosek  dyrektora ZSP im. Reymonta o sfinansowanie 

wymiany reduktora gazu w kotłowni szkolnej; 

11) Podjął decyzję w sprawie zakupu mat i środków dezynfekcyjnych  

w związku z zagrożeniem wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt; 

12)  Zapoznał się z  informacją z kontroli NFZ przeprowadzonej w AMG 

Centrum Medyczne Sp. z o.o. szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej; 

13) Rozpatrzył  wniosek o umorzenie odsetek od należności pieniężnych  

z tytułu czynszu mieszkaniowego, należnych SPZOZ w Rawie Mazowieckiej;  

14) Zapoznał się z Powiatowym Kalendarzem Imprez Kulturalnych   

i Sportowych na 2017 rok; 

15) Zatwierdził wynik postępowania ofertowego na wykonanie operatu 

szacunkowego  ustalającego wartość odszkodowania za wywłaszczoną część 

nieruchomości poł. w Rawie Mazowieckiej (obręb nr 2, dz. nr 229/7 i 229/8),  

w związku z decyzją Burmistrza Rawy Mazowieckiej z 28.09.2016r 

zatwierdzającą podział nieruchomości, na podstawie której w/w działki przeszły 

z mocy prawa na własność Gminy Miasto Rawa Mazowiecka; 

16) Zatwierdził wynik postępowania ofertowego w sprawie wyboru wykonawcy 

w zakresie ”pomocy technicznej dla programów obsługujących Państwowy 

Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, bazy EGiB, BDOT 500, GESUT, wsparcie 

techniczne w użytkowaniu i rozwoju systemów informatycznych, warunki 

świadczenia usług powdrożeniowych”; 

17) Rozpatrzył wniosek  nabycia części nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej (dz. nr 308/27); 

18) Zapoznał się z możliwością podziału nieruchomości Skarb Państwa, będącej 

w użytkowaniu wieczystym Powiatu Rawskiego, położonej w Rawie 

Mazowieckiej przy ul. Krakowskiej (obręb 4, dz. nr 1328/20) oraz rozpatrzył  

wniosek  PHU TACH-WAG Tadeusz Dobrowolski o nabycie prawa 

użytkowania wieczystego do w/w działki; 

19) Wyraził  zgodę na wycięcie czterech drzew na działce powiatowej przy ul. 

Niepodległości 8  (Przychodnia Zdrowia w Rawie Mazowieckiej); 

20) Podjął uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu; 

21) Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu; 

22)  Podjął uchwałę w sprawie zmianie planów finansowych. 

3 lutego 2017 roku: 

1) zapoznał się z informacją o postępowaniu przetargowym na udzielenie 

pożyczki dla SPZOZ, oraz przedłożonych ofertach dla SPZOZ;  

2)  Zapoznał się z realizacją umowy dzierżawy szpitala św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej;  



 17 

3) Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie  i  planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2017 rok.  

7 lutego 2017 rok: 

1) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia 

sieci szkół  ponadpodstawowych i specjalnych; 

2) Zapoznał się z informacją o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Rawski za rok 2016; 

3) Zatwierdził Kalendarz Imprez Kulturalnych i Sportowych na 2017 rok; 

4) Rozpatrzył wniosek o umorzenie odsetek od należności pieniężnych z tytułu 

czynszu mieszkaniowego, należnych SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej; 

5) Zapoznał się z  wynikiem postepowania w sprawie udzielenia dla SP ZOZ 

pożyczki na obsługę zobowiązań; 

6) Wyraził zgodę na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość 

służebności przesyłu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach 

położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej; 

7) Zapoznał z propozycją ustanowienia hipoteki na działkach powiatowych 

zabezpieczających pożyczkę dla SP ZOZ; 

8) Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia darowizny ( grunty pod drogami)  

od Gminy Regnów na cel publiczny; 

9) Wyraził zgodę na uruchomienie procedury wycięcia 100 drzew przy drogach 

powiatowych; 

10) Przyjął treść  oświadczenie w sprawie szpitala jako odpowiedź na pismo 

parlamentarzystów; 

11) Zapoznał się z Regulaminem konkursu Najlepsza inicjatywa pozarządowa 

powiatu rawskiego w roku..” organizowanego przez Powiatowa Radę 

Działalności Pożytku Publicznego. 

 14 lutego 2017 rok: 

1)  Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie określenia 

zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 

niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych  

z PFRON, przeznaczonych na realizacje tych zdań w 2017 r.; 

2) Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na wykorzystanie środków PFRON na niezbędną wymianę zużytego 

wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego doposażenie; 

3) Zapoznał się z zawiadomieniem Marszałka Województwa Mazowieckiego  

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Mazowieckiego; 

4) Uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Cielądz, fragmenty wsi: Komorów, Łaszczyn i Niemgłowy; 
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5) Rozpatrzył wniosek AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. o udzielenie zgody 

na wycięcie drzew i krzewów na terenie Szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej; 

6) Podjął  Uchwałę  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017 w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski; 

7) Omówił sprawy związane z bieżącą działalnością szpitala Św. Ducha w 

Rawie Mazowieckiej ( pismo NFZ w związku z prowadzoną kontrolą); 

8) Zapoznał się z wynikami postępowania w sprawie zlecenia wykonania 

podziału nieruchomości poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Konstytucji 3 

Maja, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym 

RAWA MODE Sp. z o.o. (dz. nr 448/15 obr. 4) oraz działki  stanowiącej 

własność Powiatu Rawskiego (dz. nr 448/9 obr.4), w  związku z koniecznością 

uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę powiatową; 

9) Wyraził zgodę na wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość 

nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Rawie Mazowieckiej, oznaczonej 

nr działki 547/2 w obr. nr 7,  w związku z wnioskiem o sprzedaż  w/w 

nieruchomości; 

10)  Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu; 

11) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian WPF; 

12) Zatwierdził proponowany porządek  Sesji Rady Powiatu w dniu 23 lutego 

2017 r.; 

13) Przyjął wykaz działek pod zabezpieczenie pożyczki dla SP ZOZ; 

14) Podjął uchwałę w sprawie pełnomocnictwa  dla Pana Dyrektora  

A. Woszczyka i Pani Dyrektor J. Popłońskiej w zakresie realizacji projektu  

„Animator-moje boisko Orlik”; 

21 lutego 2017 roku: 

1) Uzgodnił  lokalizację  projektowanej  linii kablowej SN  w działce  numer 

ewidencyjny 37/1  w obrębie Nowy Chodnów  stanowiących  pas drogowy drogi 

powiatowej nr 4127E  Biała Rawska – (Wilków) w m. Nowy Chodnów.  

Inwestor PGE Dystrybucja S.A  z/s w Lublinie Oddział Łódź-Teren  

ul. Tuwima 58;  

2)  Zatwierdził wynik  postępowania do 30 tys. EURO na dostawę masy na 

zimno; 

3) Rozpatrzył wniosek w sprawie wykonania oświetlenia ul. Targowej w Rawie 

Mazowieckiej;             
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4) Rozpatrzył wniosek o przyłączenie kanalizacji deszczowej z terenu Szkoły 

Podstawowej nr 2 położonej przy ul. Miłej w Rawie Mazowieckiej do 

kanalizacji deszczowej w ul. Targowej;                        

5) Zatwierdził likwidację piaskarek i dźwignic do piaskarek; 

6) Propozycja wysokości dodatków motywacyjnych  dla dyrektorów na okres 

marzec-sierpień 2017 r.; 

7) Pismo uzupełniające do Pełnomocnictwa dla Pana Andrzeja Romańczuka –

Program  Erasmus+; 

8) Sprawy bieżące związane z sytuacją w Szpitalu św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej; 

9) Zatwierdził postepowania ofertowego na wybór audytora wewnętrznego, 

10) Zatwierdził sprzedaż samochodu Lanos i ogłoszenie przetargu na sprzedaż 

karetki. 

W tym miejscu Pan Radny Adrian Galach zwrócił uwagę na 

niepublikowanie protokołów z Zarządu Powiatu Rawskiego na Biuletynie 

Informacji Publicznej; ostatni z protokołów, który jest opublikowany, datowany 

jest na 6 stycznia br. a według informacji Pana Starosty - od tego czasu odbyło 

się 5 posiedzeń. W związku z czym Pan radny Adrian Galach poprosił  

o publikowanie protokołów na bieżąco, tym bardziej, że każdy z protokołów 

zawiera na początku punkt – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

Zarządu. 

 

Ad.12 Interpelacje i zapytania Radnych: 

Pan Radny Jarosław Uchman złożył zapytanie kiedy raport NIK będzie 

upubliczniony w całości na stronie Starostwa. Drugie zapytanie Pana Uchmana 

dotyczyło tego czy firma AMG, zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy 

dzierżawy, złożyła program rozbudowy Szpitala? Czy program ten został 

omówiony na Zarządzie i zatwierdzony i kiedy będzie opublikowany  

w Biuletynie Informacji Publicznej?  

Pan Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że raport jest dostępny na stronach 

internetowych Najwyższej Izby kontroli, ale nie ma problemu, żeby udostępnić 

go też na stronach Starostwa wraz z rozstrzygnięciem Komisji Rozstrzygającej 

przy NIK. 

Natomiast jeżeli chodzi o program dostosowania, Pan Starosta poinformował, 

że w październiku został złożony materiał, który Zarząd Powiatu uznał  

za niewystarczający i protokolarnie ustalono, że w miesiącu marcu br. zostanie 

ustalony tryb prac dostosowujących Szpital do wymogów przepisów 
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Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Kwestia rozbudowy szpitala poprzez budowę 

nowego pawilonu szpitalnego zawarte były aneksy, w których określono rok 

2019 jako datę budowy nowego pawilonu szpitalnego. 

Pan radny Uchman podkreślił, że chciał tylko uzyskać informację, kiedy 

konkretnie raport NIK będzie umieszczony na stronie Starostwa, jeśli jest  

to materiał do opublikowania, to powinien być opublikowany. 

Jak oddał Pan radny Uchman, zna on treść aneksu nr 4 do umowy dzierżawy 

Szpitala, zgodnie z którym firma AMG była zobowiązana do złożenia wykazu 

rzeczowo finansowego do 31 grudnia 2016 r. i pytanie dotyczy czy taki dokument 

był złożony, zatwierdzony i upubliczniony. 

Pan Starosta Matysiak odpowiedział, że nie ma takiego dokumentu na dzień 

dzisiejszy. 

Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski dodał, że mówimy o dwóch 

sprawach tj. rozbudowie, która ujęta jest w Kontrakcie Terytorialnym i o tyle się 

zmieniło, że odbyły się negocjacje z Komisją Europejską tych programów 

regionalnych, natomiast jeżeli chodzi o dostosowanie do wymogów 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia, to Zarząd nie przyjął przedłożonych przez 

AMG propozycji. 

 

Ad.13 Sprawy różne i wolne wnioski: 

Pan Radny Adrian Galach zapytał czy Zarząd Powiatu na bieżąco kontroluje 

to co się dzieje w rawskim Szpitalu. 

Pan Starosta Matysiak odpowiedział, że kontrola ta odbywa się w ramach 

możliwości prawnych. 

Uzupełniając swoje pytanie Pan Radny Galach odniósł się do sytuacji  

w której Zarząd Powiatu wydał oświadczenie, że na bieżąco monitoruje to co się 

dzieje w Szpitalu, a Pan Dyrektor Latek, na łamach prasy, stwierdził, że o sytuacji 

braku leków dowiedział się z mediów. 

Drugie pytanie Pan Radnego Galacha dotyczyło tego jak Zarząd Powiatu 

ocenia działalność obecnego dzierżawcy Szpitala. 

Pan Starosta jeszcze raz podkreślił, że organ jakim jest Zarząd Powiatu 

wykonuje swoją kontrolę w ramach możliwości prawnych, a szczegóły wyjaśni 

Pan Dyrektor Latek. 

Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, wyjaśnił  

że w ramach kontroli Zarządu Powiatu sprawowany jest nadzór na 

wykonywaniem postanowień umowy dzierżawy, natomiast jeżeli chodzi o zasób 

leków i dostępność do świadczeń medycznych, nadzór taki sprawuje Narodowy 

Fundusz Zdrowia. Pan Dyrektor Latek odczytał stosowne pismo dotyczące 

kontroli NFZ w dniach 15-16 lutego br. w zakresie tego czy Szpital zastosował 

się do wcześniejszego wezwania do uzupełnianie stanu leków. Jak dodał Pan 
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dyrektor Latek, jeżeli będą wpływały sygnały o ograniczeniu dostępności  

do badań i braku leków, jedynym rozwiązanie jest szybkie zawiadomienie NFZ  

w celu przeprowadzenia kontroli. 

Pan Radny Adrian Galach powtórzył swoje wcześniejsze pytanie – jak Zarząd 

Powiatu ocenia działalność dzierżawcy Szpitala, biorąc pod uwagę wiedzę własną 

i docierające doniesienia medialne? 

Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że Zarząd Powiatu analizuje  

na kolejnych swoich posiedzeniach realizację postanowień umowy i ma 

zastrzeżenia do jej wykonywania w niektórych obszarach. Jak dodał, współpraca 

jest trudna, także że względu na to, że wiele poczynań dzierżawcy warunkują 

realia ekonomiczne. Umowa dzierżawy w kwestiach zobowiązań finansowych 

realizowana jest bez zastrzeżeń; natomiast są zastrzeżenia Zarządu co do sposobu 

wdrażania działań oszczędnościowych i sposobu redukcji personelu, są też 

poważne rozbieżności co do sposobu dostosowania Szpitala do wymogów 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia,  a także co do działań modernizacyjnych. Pan 

Starosta stwierdził, że współpraca z dzierżawcą nie jest w pełni 

satysfakcjonująca, lecz na obecnym etapie nie zachodzą przesłanki, żeby 

wypowiadać umowę; obowiązkiem Zarządu jest wymaganie od dzierżawcy 

realizacji postanowień umowy. 

Pan Radny Jarosław Uchman stwierdził, że obowiązkiem radnych jest 

informowanie o tym co mówią mieszkańcy czy wieloletni pracownicy szpitala  

i przekazywanie tego na sesji Rady Powiatu; oczekiwaniem radnych jest to, 

Zarząd na bieżąco monitoruje i reaguje na to co się dzieje w Szpitalu. 

Pan wicestarosta Marian Krzyczkowski dodał, że Zarząd Powiatu natychmiast 

reaguje na wszystkie sygnały, które docierają i na to są dokumenty w Wydziale 

Polityki Społecznej. 

Pan Radny Jarosław Uchman dodał, że oczekiwaniem Radnych jest to by 

Zarząd Powiatu reagował na wszystkie docierające sygnały o tym, że w Szpitalu 

dzieje się źle. 

Pan Starosta Józef Matysiak dodał, że nigdy Szpital nie był nie ważny  

i obojętny dla władz Powiatu i ma to swój wymiar w decyzjach organizacyjnych  

i finansowych. Pan Starosta poprosił również, żeby zintensyfikowała swoje prace 

Komisja Zdrowia w poszerzonym składzie i to tam powinno być miejsce 

merytorycznej dyskusji o Szpitalu. 

Pan wicestarosta Marian Krzyczkowski (przewodniczący Komisji Zdrowia  

i Polityki Społecznej) zgodził się z tym, że pierwszym forum rozmowy o Szpitalu 

powinna być Komisja Zdrowia Rady Powiatu i zaproponował rozważenie 

rozszerzenia jej składu osobowego. 
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Ad.14 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  

- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 18:00 dokonała 

zamknięcia obrad XXIV sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

W załączeniu: 

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

 

  


