
P R O T O K Ó Ł  NR  XXVI/2017 

z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 6 kwietnia 2017 roku  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

o godz. 1200 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 XXVI sesji Rady Powiatu Rawskiego wniosek,  

w imieniu Zarządu Powiatu, zgłosił Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski,  

a dotyczył on włączenia do porządku obrad punktu – uchwała zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

powiatu rawskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków jako punkt 8. Porządek 

obrad został przyjęty przez Radę Powiatu jednogłośnie, wraz z zaproponowaną 

zmianą, w kształcie następującym: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 

2. Przyjęcie porządku obrad; 

3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Rawskiego; 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2017; 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2017-2026; 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu 

Rawskiego; 

7. Zajęcie stanowiska w sprawie zmian w Statucie Powiatu Rawskiego; 

8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad korzystania z 

tych przystanków; 

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

Zarządu w okresie międzysesyjnym; 

10.  Interpelacje i zapytania Radnych; 

11.  Sprawy różne i wolne wnioski; 

12.  Zamknięcie obrad. 

                                                                                    

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

Rady Powiatu Rawskiego. Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół z XXV 

Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
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Ad.4 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 informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 30.01.2017 r. 

zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 466 862 zł. Środki 

zwiększą rezerwę celową oświatową. Jednocześnie na podstawie powyższej 

informacji zmniejsza się kwotę planowanych udziałów w podatku PIT o 3 584 zł 

i w związku z tym kwotę rezerwy ogólnej. W związku ze zmianą klasyfikacji 

budżetowej dokonuje się przeniesienia planowanych wpływów z opłaty 

komunikacyjnej z działu 750 – Administracja publiczna do działu 756-Dochody 

od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.  

W dziale 756 wprowadza się również dochody z tytułu wpływu z opłat  

za wydanie prawa jazdy w kwocie 120 000 zł. Zasilą one rezerwę ogólną. 

Na podstawie umowy nr RPLD.11.01.02-10-B021/16-00 z dnia 30.12.2016 r. 

zawartej z Województwem Łódzkim dotyczącej dofinansowania projektu 

„Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej”  

w dziale 801 – Oświata i wychowanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Białej Rawskiej zwiększa się dochody na wydatki związane z realizacją 

projektu (bieżące i majątkowe). Kwota wkładu własnego zabezpieczona zostaje 

z części oświatowej subwencji ogólnej. 

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w Zespole Placówek 

Specjalnych w Rawie Mazowieckiej wprowadza się dochody w kwocie 10 000 

zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. 

Zabezpiecza się w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

środki na remont zabytkowego parowozu Px48-1911 w wysokości 90 000 zł. 

Finansowanie stanowić będą zwiększone w wysokości 27 206 zł dochody oraz 

zwiększone o 62 794 zł wolne środki z lat ubiegłych. Powyższe zadanie 

inwestycyjne finansowane jest również z działu 921 - Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego gdzie na podstawie uchwały Rady Gminy Rogów 

wprowadza się dotację w wysokości 35 000 zł przeznaczoną na realizację 

wymienionego zadania. 

Przychody, Rozchody 2017 roku - zwiększa się planowane przychody roku 

2017 o kwotę 62 794 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych (środki  

z ochrony środowiska).  

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku  

- zwiększenia: 

80 101 zł „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej 

Rawskiej” Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16 Zestawy przenośnych komputerów  

z oprogramowaniem dla uczniów oraz nauczycieli, tablica interaktywna, 

projektor, drukarka 3D, urządzenie wielofunkcyjne, kontroler WLN, urządzenie 
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umożliwiające przesyłanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem 

komputerowym, serwer plików NASA, szafa metalowa na odczynniki, 

dygastorium, 

90 000 zł Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – 

Biała – etap I i II wraz z remontem zabytkowego parowozu Px48-1911, 

35 000 zł Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – 

Biała – etap I i II wraz z remontem zabytkowego parowozu Px48-1911. 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zwiększenia: 

80 101 zł „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej 

Rawskiej” – wydatki majątkowe, 

156 207 zł „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej 

Rawskiej” – wydatki bieżące. 

 

Pan radny Łukasz Salamon zapytał czy zaplanowany do remontu parowóz 

(Px48-1911) jest własnością Powiatu Rawskiego i czy kwota, o której mowa 

zmianach do budżetu to całkowita kwota potrzebna na odnowienie tego 

parowozu. 

Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski odpowiedział, że parowóz jest 

własnością Powiatu Rawskiego; środki na jego remont (380 tys. zł) pochodzić 

będą też innych źródeł m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

(140 tys. zł), z Fundacji PKP (70 tys. zł). Udział Powiatu w remoncie jest 

podwyższany; część kosztów będzie zaoszczędzona gdyż niektóre prace 

wykonają wolontariusze z Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych. 

Pan radny Łukasz Salamon zapytał też czy jest szansa na zatrudnienie 

dodatkowych pracowników Zarządzie Dróg Powiatowych. 

Pan Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że pracownicy są uzupełniani 

poprzez pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy (roboty publiczne), którzy 

zatrudniani są na cały sezon, do końca roku. Jak dodał Pan Starosta aktualny jest 

temat zakupu rozdrabniacza do gałęzi; Zarząd czeka na rozstrzygnięcia 

przetargów.  

Opinię pozytywną Komisji Budżetu i Finansów przedstawił Pan Ryszard 

Imioła – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, do treści której uwag 

nie zgłoszono. 

      Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXVI/135/2017  

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

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.5 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Powiatu Rawskiego na lata 2017-26.  

       Omówienia uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu 

Rawskiego: 
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Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Rawskiego 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 - zwiększenie: 

1. „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” 

umowa Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

Biała Rawska. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018. Całkowita 

wartość projektu 256 829 zł. Rok 2017 - 236 308 zł w tym: wydatki bieżące  

156 207 zł, wydatki majątkowe 80 101 zł, w tym 3 960 zł wkład własny. 

Rok 2018 - 20 521 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 1 424 zł wkład 

własny. Źródła finansowania: środki z budżetu krajowego 29 330 zł (w tym 

wkład własny powiatu 7 919 zł) i środki z budżetu UE 227 499 zł. 

Opinię pozytywną Komisji Budżetu i Finansów przedstawił Pan Ryszard 

Imioła – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, do treści której uwag 

nie zgłoszono 

     Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXVI/136/2017  

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Powiatu Rawskiego na lata 2017 -26, 

której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

       

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

rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Rawskiego.  

Jak poinformowała Pani Przewodnicząca skarga na Zarząd Powiatu 

dotycząca niewłaściwego sprawowania nadzoru nad szpitalem trafiła  

do Wojewody Łódzkiego, który zgodnie z właściwością, przekazał ją do 

rozpatrzenia przez Rade Powiatu Rawskiego. 

Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Starostę Józefa Matysiaka, 

który odczytał stanowisko Zarządu w sprawie skargi: 
„W odpowiedzi na skargę złożoną do Wojewody Łódzkiego przez Grupę 

Radnych Rady Miasta Rawa Mazowiecka, Rady Powiatu Rawskiego i Rad Gmin  

w związku z niewłaściwym sprawowaniem nadzoru przez Zarząd Powiatu nad 

podmiotem, któremu wydzierżawiono Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej t.j. 

AMG Centrum Medyczne Sp. z o. o,  wyjaśniamy: 

      Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, w rozumieniu ustawy z dnia  

15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (j. t. Dz. U z 2016 roku poz. 1638 ze 

zmianami) jest zakładem leczniczym w którym AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o., 

prowadzi działalność leczniczą i dla którego jest podmiotem tworzącym. W tym 

rozumieniu Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej nie jest własnością Powiatu,  
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a zatem Powiat nie ma podstaw prawnych do kontroli w nieograniczonym zakresie. 

Spółka, jako samodzielny podmiot odpowiada za właściwą organizację  

i funkcjonowanie placówki.  

       Własnością Powiatu są nieruchomości zabudowane budynkami szpitala 

wydzierżawione Spółce, na podstawie umowy dzierżawy 210/2013 z dnia  

15 listopada 2013 roku, w której zostały określone uprawnienia i zobowiązania obu 

Stron. Z umowy wynika, że Wydzierżawiający uprawniony jest do prowadzenia 

nadzoru w zakresie: kontynuowania udzielania przejętych rodzajowo świadczeń 

zdrowotnych, przeprowadzonych inwestycji, sposobu wykorzystywania 

dzierżawionych obiektów, dbałości o obiekty. Tylko w takim zakresie Zarząd może 

prowadzić nadzór. Inne przepisy prawne nie przewidują szerszej ingerencji  

w działalność Spółki. Nadzór nad działalnością podmiotu leczniczego prowadzą 

również inne instytucje i organy, które ustawowo mają przypisane takie kompetencje, 

m.in. NFZ, Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, Inspekcja Pracy, ect.  

Nadzór prowadzony przez Zarząd Powiatu Rawskiego w tym zakresie nie jest 

iluzoryczny, jak to przedstawili skarżący ale faktyczny i zgodny z Umową. Świadczy 

również o tym protokół z kontroli przeprowadzonej w 2016 roku przez Najwyższą 

Izbę Kontroli Delegatura w Warszawie, której przedmiotem była „Realizacja przez 

Strony obowiązków wynikających z umowy dzierżawy nieruchomości i wyposażenia 

Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”. Kontrolujący ustalając stan faktyczny  

i nie stwierdzili zaniedbań nadzorczych ze strony Zarządu Powiatu w zakresie 

realizacji umowy i nie sformułowali wniosków i zaleceń pokontrolnych. Zatem 

stwierdzenie o braku kontroli jest bezpodstawne. 

     Stwierdzenie radnych, że „obecna kondycja rawskiego szpitala jest bez żadnych 

wątpliwości wynikiem złego nim zarządzania (….)„ nie jest poparte żadnymi 

dowodami. Szpital wymagał restrukturyzacji zarówno w zakresie organizacji jak  

i zatrudnienia, dostosowującej go do istniejących realiów, które ulegają ciągłym 

zmianom. Polityka rządu w zakresie ochrony zdrowia nie jest stabilna, planowane  

są  kolejne zmiany. Podmiot, który chce się utrzymać na rynku usług zdrowotnych, 

nie zadłużając się jednocześnie, musi racjonalizować wydatki, dostosowując je do 

poziomu finansowania, a więc dokonywać zmian w swoim Zakładzie. Takie działania 

prowadzone są nie tylko w rawskim szpitalu ale również w innych podmiotach 

leczniczych na terenie województwa łódzkiego i kraju, co nie oznacza, że są źle 

zarządzane. Na wewnętrzną organizację Zakładu, jako, że Spółka jest podmiotem 
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niezależnym, Zarząd Powiatu nie ma wpływu. Dla Wydzierżawiającego ważne jest, 

aby Dzierżawca kontynuował realizację przejętych świadczeń zdrowotnych bez 

obniżania ich standardów, co nie zawsze zadawala Zarząd Powiatu.  

       Umowa Dzierżawy w zakresie realizacji prac inwestycyjnych i remontowych jest 

również realizowana. Przesunięciu uległy niektóre terminy robót. Możliwość taką 

przewidziano jednak w Umowie (§ 8 ust. 2). W trakcie realizacji Umowy dzierżawy 

nastąpiły okoliczności skłaniające do uznania, iż zmiana terminu wykonania robót 

inwestycyjnych i dostosowawczych była niezbędna i w pełni uzasadniona. 

   Było to przede wszystkim: 

1. Wpisanie zadania pt. „Nowoczesny szpital w Rawie Mazowieckiej gwarancją 

bezpieczeństwa mieszkańców i osób podróżujących przez region województwa 

łódzkiego” Uchwałą Nr 229 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie 

zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego (Monitor Polski 

z dnia 14 listopada 2014 r., poz. 1067) do tegoż Kontraktu –  przewidziano tam 

budowę nowego pawilonu szpitalnego. Wnioski były składane dużo wcześniej, 

jednakże na dzień podpisywania Umowy dzierżawy nie było w tej sprawie żadnych 

rozstrzygnięć, więc nie mogliśmy ich uwzględniać w warunkach Umowy. 

2. Możliwość ubiegania się o środki Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko na lata 2014-2020 będące w dyspozycji  Ministra Zdrowia na realizację 

zadania „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” – budowa 

nowego budynku dla potrzeb SOR. 

3. Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, realizowany przez 

WFOŚiGW w Łodzi, z którego środków dokonano termomodernizacji budynków 

szpitala. 

      Wiedzę o powyższych możliwościach finansowania koniecznych robót 

inwestycyjnych Zarząd Powiatu posiadł już po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu 

umowy dzierżawy. Prowadzą one wprost do założonego celu, rozbudowy  

i modernizacji szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej z wykorzystaniem 

zewnętrznych (Unia Europejska, WFOŚiGW) źródeł finansowania. Ograniczy to 

zaangażowanie środków Dzierżawcy do uzupełnienia wkładów własnych oraz 

kosztów niekwalifikowanych a ostatecznie pozwoli na pobieranie przez 

Wydzierżawiającego w całym okresie dzierżawy czynszu w pełnej wysokości.  
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Te właśnie zmiany zawarto w Aneksie do Umowy dzierżawy, uznając, iż jest  

to działanie celowe, najbardziej korzystne finansowo dla Wydzierżawiającego  

i jednocześnie gwarantujące uzyskanie założonych efektów w postaci rozbudowy  

i modernizacji przedmiotu dzierżawy. Pamiętać tu należy jednocześnie o ciągłych 

zmianach zachodzących w systemie ochrony zdrowia (sieć szpitali, planowane 

zmiany w kontraktowaniu ratownictwa medycznego, itd.).  

     W chwili obecnej, w budynku głównym szpitala (na parterze), prowadzone są 

przez Dzierżawcę prace remontowe, mające na celu dostosowanie pomieszczeń do 

wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w tym zakresie. 

      Sprawa zaległości w płatnościach czynszu dzierżawnego została uregulowana 

poprzez zawarcie przez SPZOZ i Dzierżawcę w dniu 3 marca 2016 roku Umowy  

o rozłożeniu powstałych zaległości na raty (układ ratalny). Od dnia zawarcia w/w 

Umowy, płatności czynszu dzierżawnego oraz rat zaległości, zgodnie z zawartym 

układem ratalnym, są realizowane terminowo i bez zakłóceń, ze znacznym 

wyprzedzeniem. 

    Nie jest również prawdą, że Spółka nie przekazywała sprawozdań finansowych. 

Sprawozdania finansowe za lata 2014 i 2015 zostały przez Spółkę złożone. Ze 

sprawozdaniem finansowymi i sprawozdaniem z działalności w zakresie 

świadczonych usług oraz przeprowadzonych inwestycji za 2014 rok Radni zapoznali 

się na Sesji Rady Powiatu w dniu 28 sierpnia 2015 roku (protokół NR IX/2015 z sesji 

Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 28 sierpnia 2015 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej) za 2015 rok - 18 listopada 2016 roku 

(Protokół NR XXI/2016 z sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 18 listopada 

2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej).  

     Spółka przedstawiła również polisy i dowody opłacenia składek z tytułu 

ubezpieczenia budynków szpitala – dokumenty te znajdują się w Starostwie. 

Niniejsze dokumenty były również kontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli, która 

nie stwierdziła istotnych  uchybień w tym zakresie.  

O przyczynach zawarcia, zdaniem skarżących, niekorzystnego aneksu do umowy 

dzierżawy, napisano powyżej. Zarząd Powiatu Rawskiego wyjaśnia powtórnie,  

że aneks ten nie jest niekorzystny dla Wydzierżawiającego. W aneksie zostały 

wprowadzone zmiany, które miały na celu zaktualizowanie zapisów dostosowując  

je do zaistniałej sytuacji i nie wprowadzały zmian dotyczących meritum sprawy.  

W opinii Zarządu zawarcie takiego aneksu jest w pełni uprawnione. Takie samo 
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zdanie wyraził Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie 

Kontroli, uwzględniając wniesione zastrzeżenia Starosty Rawskiego  dotyczące 

przyczyn aneksowania umowy dzierżawy, który stwierdził, że kontrolujący nie 

wykazali ani niezgodności z prawem, ani nieracjonalności podjętej przez strony 

decyzji o podpisaniu aneksu do umowy dzierżawy. 

   Jeżeli chodzi o powiązania kapitałowo- finansowe Spółki i powiązania osobowe 

władz tej Spółki, Zarząd Powiatu nie ma żadnych kompetencji ani podstaw prawnych 

do ingerowania  w ten zakres działania podmiotu. Spółka działa w oparciu o Kodeks 

Spółek Handlowych, który reguluje przedmiotowe kwestie. Większość spraw podlega 

nadzorowi w postępowaniu rejestrowym, nad którym nadzór sprawuje Sąd.  

W przedmiocie zmiany właścicielskiej i organów Spółki Zarząd Powiatu został 

powiadomiony przez Zarząd Spółki. 

     Zarząd Powiatu zaznacza jednocześnie, że nie jest organem nadzorczym  

w stosunku do Spółki i nie ma w związku z tym ustawowych możliwości kontroli  

w tym zakresie. Spółka ma własne organy nadzoru i kontroli, jak również podlega 

nadzorowi przez inne instytucje, każdy w swoim zakresie.  

     Zarząd dokonując oceny realizacji zapisów umowy dzierżawy oraz możliwości jej 

rozwiązania przed terminem na który została zawarta, musi liczyć się z negatywnymi 

skutkami takiego postępowania. Poza bardzo poważnymi skutkami finansowymi 

(utrata wpływów z czynszu dzierżawy, który jest w całości przeznaczany na spłatę 

zadłużenia szpitala powstałego przed 2014 rokiem, konieczność finansowania prac 

modernizacyjnych i dostosowawczych budynków szpitala, ect.,) jednym z takich 

najważniejszych ujemnych skutków, który Zarząd brał pod uwagę było brak 

pewności, co do możliwość dalszej realizacji świadczeń medycznych przez Szpital 

Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, w świetle aktualnych i przyszłych uregulowań 

prawnych dotyczących sieci szpitali. 

 Wszystkim działaniom, które Zarząd Powiatu podejmuje przyświeca jeden cel, 

zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom powiatu, głównie poprzez 

utrzymanie Szpitala, jako jedynej tego typu placówki na terenie Powiatu Rawskiego. 

      Podsumowując wszystkie przedstawione powyżej fakty, zestawiając  

je z szeregiem nie popartych niczym, subiektywnych, mających w niektórych 

miejscach znamiona pomówień, zarzutów skarżących, można wysnuć tylko jeden 

wniosek. Są one nieuzasadnione”. 
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Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski wniósł o to by w przedłożonym 

projekcie uchwały dotyczącym rozpatrzenia skargi pozostawić słowo 

„bezzasadna”, a wykreślić słowo „zasadna” i dalej procedować już nad 

bezzasadnością złożonej skargi. 

Pan Radny Adrian Galach, zabierając głos stwierdził, że złożona skarga jest 

głosem mieszkańców Powiatu Rawskiego, złożonym za pośrednictwem radnych 

różnych rad. Na temat nadzoru, a wręcz jego braku, dyskusja jest prowadzona  

od początku bieżącej kadencji Rady Powiatu. Jak dodał Pan Galach, tezy 

zawarte w tej skardze są jak najbardziej podstawne i mają swoje uzasadnienie, 

podając następujące przykłady: 

1. Czy Zarząd Powiatu posiada wiedzę na temat stanu finansów spółki 

AMG Centrum Medyczne? Według Pana Radnego nie posiada takiej 

wiedzy, gdyż niedawno składał interpelację o udostępnienie 

sprawozdania finansowego AMG Centrum Medyczne za pierwsze 

półrocze i otrzymał odpowiedź, że takiego sprawozdania Zarząd nie 

posiada. Jak dodał pamięta sesję z 2015 roku i sprawozdanie spółki, które 

nie było nawet podpisane, a Najwyższa Izba Kontroli w swoich 

zaleceniach wskazała na konieczność egzekwowania tych sprawozdań 

finansowych. 

2. Kolejną kwestią, na którą zwrócił uwagę Pan Radny Galach, jest brak 

wiedzy Zarządu Powiatu o kontrolach z NFZ (w odpowiedzi na swoją 

interpelację Pan Radny otrzymał odpowiedź, że odbyła się kontrola  

w 2016 r., ale o żadnych karach Zarządowi nie wiadomo) – czy  

w związku z tym można mówić o rzetelnym nadzorze Zarządu nad tym 

co się dzieje w Szpitalu Św. Ducha? 

3. W wystąpieniach pokontrolnych NIK jest nakaz intensyfikacji kontroli 

nad wykonaniem umowy dzierżawy Szpitala, gdyż dzierżawca - SPZOZ 

jest jednostka organizacyjną Powiatu. 

4. Według Zarządu Powiatu umowa dzierżawy nie może być rozwiązana bo 

zakłóciło by to spłatę zadłużenia Szpitala, powstałego jeszcze przed 

wydzierżawieniem - w związku z tym Pan Radny Galach zadaje pytanie, 

czy w ramach tego nadzoru nad Szpitalem była konieczność zaciągania 

kolejnej pożyczki w Magellanie na kwotę 9 mln z i zastawienia kolejnych 

nieruchomości Powiatu? 

5. Jak przypomniał Pan Radny Galach, w 2013 roku Starosta Matysiak 

zapewniał, że wpływy z czynszu dzierżawnego doprowadzą do spłaty 

zadłużenia SPZOZ i jego wyjścia na prostą, a dzieje się zupełnie 

odwrotnie – zaciągane są kolejne pożyczki, w tym w firmie Tempa Libre 

powiązanej ze spółką AMG. Ponadto AMG nie płaciła czynszu 

dzierżawnego, a SPZOZ spłacał pożyczkę w Tempa Libre; i czy 

sukcesem ma być podpisanie ugody w sprawie rozłożenia zaległości na 

raty? 



 10 

6. Kolejną kwestia, którą podniósł Pan radny Galach, to podpisanie aneksu 

do umowy dzierżawy – sam Pan Jacek Nowakowski - Prezes Centrum 

Dializa w odpowiedzi na pytanie czy kupił by spółkę AMG jakby nie 

było aneksu i przeniesienia terminu budowy nowego pawilonu na 2019 – 

udzielił odpowiedzi, żeby takiego zakupu nie dokonał. 

7. Czy Zarząd Powiatu sprawuje rzetelną kontrolę – nie tak dawno w prasie 

lokalnej można było się dowiedzieć, że Zarząd Powiatu o problemach 

Szpitala dowiedział się z mediów i jak według Pana Radnego Galacha 

można mówić o rzetelnej kontroli. 

8. Jak przypomniał Pan Galach, na ostatniej sesji obecny był Pan Prezes 

Nowakowski i nazwał przyszłe inwestycje w szpitalu „szklanymi 

domami”, co też  wymownie oddaje jego stosunek do problemów 

Szpitala. 

9. Zarząd Powiatu powołuje się na programy unijne czy  ewentualne dotacje 

z urzędów centralnych czy urzędu wojewódzkiego – pan Radny Galach 

przypomniał, że nie tak dawno miał powstać w rawskim szpitalu 

szpitalny oddział ratunkowy (SOR), a dlaczego nie powstał, tego Zarząd 

Powiatu już nie wyjaśnia. 

10.  Zarząd Spółki AMG do końca 2016 roku miał złożyć do Zarządu 

Powiatu program dostosowania pomieszczeń szpitala do wymogów 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia, a tym czasem taki program nadal nie 

jest przedstawiony. 

11.  Jak zapytał Pan Radny Galach - czy wynikiem dobrego nadzoru nad 

szpitalem jest to, że Zarząd Powiatu nie potrafi wyjaśnić dlaczego 

większość pacjentów jest przewożona do ościennych szpitali, 

Podsumowując Pan Radny Galach stwierdził, iż wszystko to obrazuje,  

że nadzór Zarządu Powiatu nad Szpitalem sprawowany jest w sposób 

nierzetelny. 

 

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pan Andrzej Latek wyjaśnił,  

że Spółka składa sprawozdanie finansowe za rok poprzedni do 30 czerwca roku 

następnego, a w ciągu dwóch miesięcy od terminu ustawowego takie 

sprawozdanie ma być przedłożone Zarządowi Powiatu (czyli do 31 sierpnia); 

natomiast sprawozdania finansowe za lata 2014 i 2015 zostały złożone  

w terminie. 

 

Pan Radny Jarosław Uchman, zabierając głos, stwierdził, że po raz kolejny 

dyskutujemy o Szpitalu i mówione jest o tym, które rzeczy w działaniach 

Szpitala radnym się nie podobają. Odnosząc się to jakości nadzoru Zarządu 

Powiatu nad Szpitalem, Pan radny powołał się na wystąpienie NIK, gdzie jest 

zawarte stwierdzenie o nieprawidłowościach i czy w związku z tym Zarząd 

Powiatu jest zadowolony z działalności Szpitala i działań jego dzierżawcy.  

Pan radny Uchman wymienił następujące zarzuty: 
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- brak realizacji budowy nowego pawilonu szpitalnego; 

- obniżenie jakości świadczonych usług medycznych; 

- redukcja personelu szpitalnego do poziomu zagrażającemu życiu i zdrowiu 

pacjentów; 

- nieprawidłowości w zaopatrzeniu w leki i funkcjonowaniu ratownictwa  

(o czym ostatnio było głośno na mediach społecznościowych). 

 

 Pan Radny Łukasz Salamon zapytał czy na posiedzenia komisji (Zdrowia  

i Polityki Społecznej i Rewizyjnej), które zajmowały się skargą zostali 

zaproszeni skarżący (osoby podpisane pod skargą) jak i pracownicy Szpitala i na 

jakiej podstawie (jakich dowodów) komisje stwierdziły, że zarzuty są 

bezzasadne, proponując uzasadnienie do uchwały. 

 

Pan radny Adrian Galach złożył wniosek formalny o to by głosownie nad 

uchwała w sprawie skargi na Zarząd było głosowaniem imiennym. 

 

 W związku z pytaniem Pana Radnego Salamona o to kto był powiadomiony 

o posiedzeniach komisji, pani Przewodnicząca poprosiła o odpowiedź 

Kierownika Biura Rady, który poinformował, że z uwagi na krótki czas  

do ustalonych posiedzeń komisji o komisjach część osób zawiadomiona była 

telefonicznie, a wszystkie osoby skarżące zostały powiadomione zaproszeniami 

pisemnymi o dzisiejszej sesji. 

 

Pan Starosta Józef Matysiak, zabierając głos, wniósł o odrzucenie wniosku  

Pana Radnego Galacha o głosowanie imienne, jak i o to by Rada Powiatu uznała 

skargę za bezzasadną. 

 

 W tym miejscu Pani Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad 

wnioskiem o głosowanie imienne – przy trzech głosach za (A. Galach,  

Ł. Salamon i J. Uchman) i dziesięciu głosach przeciw Rada Powiatu Rawskiego 

odrzuciła wniosek o głosowanie imienne.   

Następnie Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji do projektu uchwały: 

Pan radny Jacek Otulak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

poinformował, o tym że Komisja uznała skargę za bezzasadną. 

Pan wicestarosta Marian Krzyczkowski – przewodniczący Komisji Zdrowia 

i Polityki Społecznej poinformował, że Komisja ta też uznała skargę  

za bezzasadną. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały uznającą skargę na Zarząd 

za bezzasadną. 

Rada Powiatu Rawskiego, w obecności 13 radnych, przy 10 głosach  

za i trzech głosach przeciw (A. Galach, Ł. Salamon, J. Uchman) podjęła 

uchwałę nr XXVI/137/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu 



 12 

Rawskiego, uznając skargę za bezzasadną. Projekt uchwały stanowi załącznik  

nr 4 do niniejszego protokołu  

 

Ad.7 W tym punkcie Rada zajęła się projektem uchwały sprawie zmian  

w Statucie Powiatu Rawskiego, złożonym przez Klub Radnych PIS. 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Radny Jarosław Kobierski – przewodniczący 

Komisji Statutowej, omawiając podstawowe zmiany proponowane przez 

wnioskodawców: 

- zapis audiowizualny z sesji Rady Powiatu – Komisja uważa, że nie ma 

takiej potrzeby biorąc pod uwagę to, że sesje są dostępne dla wszystkich 

mieszkańców, są protokołowane (protokoły są dostępne w Biurze Rady),  

na sesjach obecne są media, które obszernie relacjonują obrady sesji;  

- imienny sposób głosownia – według Komisji głosowania są jawne, każdy 

widzi jak radni głosują a imienny sposób głosownia wydłuży procedurę 

uchwalania  uchwał, ponadto obecny Statut Powiatu dopuszcza imienny sposób 

głosowani (jeżeli rada tak postanowi); 

 - przesyłanie kopii projektów protokołu przed Sesją – według Komisji 

protokół, który jest zatwierdzony na następnej sesji staje się wtedy dokumentem 

podlegającym udostępnianiu jako informacja publiczna; 

- inicjatywa uchwałodawcza dla co najmniej 300 mieszkańców Powiatu  

i jednego radnego – według Komisji, każdy mieszkaniec może zgłosić do radych 

propozycje uchwał, a także rozwiązanie przewidujące inicjatywę dla 4 radnych 

jest wystarczające. 

Pan Radny Kobierski poinformował, że Komisja Statutowa widzi potrzebę 

prac nad zmianami w Statucie Powiatu Rawskiego i nad tymi zmianami będzie 

pracować, które w niedługim czasie zostaną zaproponowane Radzie. 

Komisja Statutowa wnioskuje o odrzucenie projektu uchwały w całości. 

 

Pan Radny Jarosław Uchman stwierdził, że skoro przesyłane są projekty 

uchwał to dlaczego nie mogą być przesyłane projekty protokołu. Kolejna sprawa 

to udział mieszkańców w sesji – sesje odbywają się w różnych dniach o różnych 

porach i ten udział mieszkańców jest utrudniony; może dobrym rozwiązaniem 

byłoby ustalenie jednego z dni tygodnia na termin  odbywania sesji jak  

i utrwalanie zapisu audiowizualnego z sesji. Radny Uchman zapytał dlaczego 

blokowana jest inicjatywa oddolna mieszkańców w postaci inicjatywy 

uchwałodawczej. Pan radny odniósł się też do tego, że można byłoby 

wprowadzić elektroniczne przesyłanie dokumentów na sesję do radnych i w ten 

sposób nie zużywać takich ilości papieru.  

 

Radny Adrian Galach, odnosząc się do tego co mówił Przewodniczący 

Kobierski dodał, że w propozycji zmian było też zamieszczanie w Biuletynie 

Informacji Publicznej zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami  

na nie.  
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Pan radny Adrian Galach dodał, że postulat zapisu audiowizualnego 

umożliwi każdemu mieszkańcowi odtworzenie zapisu z sesji w dowolnej porze 

dnia, co wpłynie też na edukację obywatelską, jak i możliwość zapoznania  

się z tym jak radny jest aktywny na sesji. 

Odnosząc się do umieszczania w BIP zapytań i interpelacji radnych, pan 

radny zwrócił uwagę, ze już na stronie jest taka zakładka tylko, że na chwilę 

obecną pojawia się komunikat „strona w konstrukcji” 

Kolejną kwestią, która poruszył Pan Radny Galach, i była ona proponowana, 

jest konieczność uregulowania trybu zwoływania sesji nadzwyczajnej, tak żeby 

sesje nie były zwoływane w ciągu 24 godzin. 

Jak zaznaczył Pan Radny Galach, inicjatywa uchwałodawcza dla 

mieszkańców jest jedną z najważniejszych proponowanych zmian; taka 

inicjatywa funkcjonuje już w 29 procentach samorządów; każdy mieszkaniec 

miałby prawo podpisania się pod projektem uchwały – była by to forma wyjścia 

do ludzi i zaangażowania ich w sprawy samorządu. Tak samo inicjatywa dla 

jednego radnego, który uzyskał określony mandat społeczny (wyrażony 

określoną liczba uzyskanych głosów) miałby prawo do zgłaszania projektów 

uchwał. Podobnie w przypadku udostępniania zawiadomień o sesjach  

– informacja powinna być dostępna w mediach lokalnych wraz z porządkiem 

obrad. 

Podsumowując Pan Radny Galach stwierdził, że proponowane zmiany idą  

w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego, świadomości ludzi  

i angażowania mieszkańców w sprawy samorządu lokalnego, jednocześnie 

zaapelował do Radnych Rady Powiatu Rawskiego o przyjęcie proponowanych 

zmian, bez zwracania uwagi na to kto te zmiany proponuje. 

 

Radny Jarosław Kobierski zaznaczył, że na dwóch komisjach, gdzie 

przedmiotem były proponowane zmiany, przedstawiciel wnioskodawców i 

jednocześnie członek Komisji Statutowej (A.Galach) nie był obecny. 

 

Pan radny Adrian Galach odpowiadając, wyjaśnił że w jednym z tych 

terminów Komisji był na spotkaniu w Ministerstwie, wraz ze Starostą  

i parlamentarzystami, a spotkanie dotyczyło utworzenia szpitalnego oddziału 

ratunkowego przy rawskim szpitalu. 

 

Pan radny Jarosław Uchman, zabierając głos stwierdził, że w dzisiejszych 

czasach przekazywanie informacji odbywa się za pomocą przekazu 

audiowizualnego przez media elektroniczne i proponowane zmiany do Statutu 

idą też w tym kierunku. 

 

Pan Radny Adrian Galach złożył wniosek formalny o głosowanie imienne  

w sprawie zmian w Statucie, po to żeby mieszkańcy widzieli kto stoi po ich 

stronie i kto chce im oddać inicjatywę. 
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Pan Starosta Józef Matysiak stwierdził, że nie ma żadnych przesłanek żeby 

było w tej sprawie przeprowadzone głosowanie imienne i złożył wniosek  

o odrzucenie w wniosku formalnego Pana Radnego Galacha. 

 

Pan Radny Łukasz Salamon odnosząc się do dyskusji, stwierdził, że jego 

podpis też widnieje pod proponowanymi zmianami, a mimo to nie był 

zaproszony na Komisję Statutową i takie skupianie się na nieobecności Radnego 

Galacha jest nie miejscu; Radny wnosi o przyjęcie proponowanych zmian przez 

Radę. 

 

Pani Przewodnicząca poprosiła o opinię Zarządu Powiatu – Wicestarosta 

Marian Krzyczkowski, w imieniu Zarządu, wniósł o odrzucenie projektu 

uchwały w całości. 

 

W tym miejscu Pani Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad 

wnioskiem formalnym o głosowanie imienne – przy trzech głosach za (A. 

Galach, Ł. Salamon, J. Uchman) i dziesięciu głosach przeciw Rada Powiatu 

Rawskiego odrzuciła wniosek o głosowanie imienne.   

 

Następnie Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem 

najdalej idącym tj. odrzuceniem projektu uchwały w całości (na podst. par. 29 

ust. 6 załącznika 8 do Statutu Powiatu Rawskiego).  

Rada Powiatu Rawskiego, w obecności 13 radnych, przy 10 głosach  

za i trzech głosach przeciw (A. Galach, Ł. Salamon, J. Uchman) odrzuciła  

w całości projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Rawskiego. 

 

Ad.8 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 

Projekt uchwały omówiła Pni Małgorzata Killman – dyrektor Wydziału 

Infrastruktury: 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że do zadań 

organizatora publicznego transportu zbiorowego (właściwej jednostki 

samorządu terytorialnego) należy określenie przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest dana jednostka samorządu, 

udostępnianych dla operatorów i przewoźników, a także określenie warunków  

i zasad korzystania z tych obiektów. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy  

o publicznym transporcie zbiorowym określenie przystanków komunikacyjnych 

oraz warunków i zasad korzystania z nich, następuje w drodze uchwały podjętej 

przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Powyższa 

uchwala wprowadza zmiany w istniejącym wykazie przystanków polegające  

na dopisaniu w pozycji nr 122 przystanku "Rawa Mazowiecka ul. Tomaszowska 
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/ADAR" oraz w pozycji 123 przystanku "Rawa Mazowiecka ul. Tomaszowska 

ul. Wierzbowa" usytuowanych przy drodze powiatowej 4100E Przedmiotowe 

przystanki, który mają być usytuowane przy drodze powiatowej 4100E  

ul. Tomaszowska na wysokości sklepu ADAR oraz skrzyżowania  

z ul. Wierzbową, zostały wytypowane jako przystanki mające obsługiwać nowo 

powstałą linię komunikacji zbiorowej mającej na celu zaspokojenie potrzeb 

mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka. 

Pan Radny Galach podziękował za szybkość wprowadzenia tej zmiany w 

imieniu mieszkańców ulic, którzy mieszkają w okolicach planowanych 

przystanków. 

Pan Radny Łukasz Salamon zapytał jakie byłyby koszty powstania tych 

przystanków. 

Pani Killman odpowiedziała, że koszty wiat przystankowych ponoszą gminy 

(w tym przypadku Miasto Rawa Mazowiecka), zarządca drogi ustawia znaki 

drogowe czy wyznacza zatoki dla autobusów. 

Pozytywną opinię Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 

przedstawił jej przewodniczący Pan Marek Szcześniak. 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, do treści której uwag 

nie zgłoszono 

     Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXVI/138/2017  

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Powiatu Rawskiego na lata 2017 -26, 

której projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.9 Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o 

pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym: 

Informację przedstawił członek Zarządu Powiatu Rawskiego – Pan Jarosław 

Kobierski: 

 Rada Powiatu Rawskiego piątej kadencji na swojej XXV sesji w dniu  

21 marca 2017 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała nr XXV/133/2017 w sprawie zmian budżetu roku 2017; 

2. Uchwała nr XXV/134/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz 

ustalenia sieci szkół  ponadpodstawowych i specjalnych. 

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. 

Uchwała nr XXV/134/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia 

sieci szkół  ponadpodstawowych i specjalnych została ogłoszona Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 27.03.2017 r. pod poz. 1495.   

Zarząd Powiatu Rawskiego w okresie od poprzedniej sesji odbywał 

posiedzenia w następujących sprawach (3 posiedzenia):  



 16 

21 marca 2017 r.: 

1) Podjął  uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Sylwii 

Stangreciak – Z-cy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   

do podpisywania umowy, realizacji, monitorowania i rozliczania ” Programu 

wyrównywania różnic między regionami III” , oraz podpisywania porozumienia 

i umowy, realizacji , monitorowania i rozliczania pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd”; 

2) Podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej oraz 

stałych składów komisji przetargowych dla prowadzenia postępowań, w których 

zamawiającym jest Powiat Rawski;  

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

Powiatu Rawskiego na 2017 rok;                                                                                                              

28.03.2017 r.:   

1) zapoznał się z  projektem   ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie 

społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i 

zdrowotne”, w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01–10-001/17 

ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi; 

2) Udzielił pełnomocnictwa prezesowi Fundacji Idee Społeczne FIDEES do  

złożenia wniosku o dofinansowanie; 

3)  Zatwierdził wynik  postępowania do 30 tys. EURO na dostawę emulsji 

asfaltowej i grysów do remontów cząstkowych dróg powiatowych; 

4) Unieważnił przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi 

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

-Sanogoszcz;  

5)  Uzgodnił zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Rawa Mazowiecka w zakresie pasów drogowych ulic: Wyszyńskiego, 

Adama Mickiewicza, Krakowskiej, Reymonta, Miłej i Warszawskiej; 

6)  Zaopiniował pozytywnie Programu ochrony środowiska dla gminy 

Sadkowice; 

7)  Podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 58/2015 Zarządu Powiatu 

Rawskiego z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pożyczki 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej; 

8) Zapoznał się z informacją dyrektora SPZOZ o sprawach bieżących; 

9) Przyjął koncepcję podziału działki Nr 308/27  położonej w Rawie Maz. obręb 

4 przy ul Targowej; 

10)  Wyraził zgodę na uruchomienie procedury włączenia działek nr 3/21 i 3/16 

położonych w Rawie Maz. obręb nr 5 do ŁSSE; 

 

11) Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu; 

12) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego. 
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4.04.2017 r.: 

1) Zatwierdził wyniki  postępowania do 30 tys. EURO na: 

-  dostawę masy na zimno do remontów cząstkowych dróg powiatowych, 

- usługi koparką, 

- usługi równiarką; 

2) Wyraził  zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zakup  

i instalację dwóch pieców gazowych do centralnego ogrzewania w budynkach 

Starostwa Powiatowego przy placu Wolności i ul. Kościuszki; 

3) Zapoznał się z wystąpieniem  mieszkańców wsi Grzymkowice o pilną 

konserwację zabytkowej alei lipowej; 

4) Przyjął stanowisko w związku ze skargą grupy radnych ,skierowaną na ręce 

Wojewody Łódzkiego, na działalność Zarządu Powiatu; 

5) Przyjął propozycję odpowiedzi na prośbę Wojewody Łódzkiego, kierowaną 

do Starosty/Przewodniczącego Zarządu Powiatu, w związku z zarzutami grupy 

radnych dotyczącą działalności Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej; 

6) Zatwierdził operat szacunkowy, który  ustala wartość  służebności przesyłu  

w ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej; 

7)  Zatwierdził operat szacunkowy wyceny działek budowlanych przy ulicy 

Targowej; 

8)  Podjął uchwałę  w sprawie przekazania samochodu dostawczego (była 

karetka) dla OSP Wołucza w celu sprawnego współdziałania miedzy 

podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych; 

9) Zatwierdził wynik postepowania konkursowego na nabór partnerów na 

realizacje projektu „Usługi społeczne i zdrowotne”; 

10) Zajął negatywne stanowisko w sprawie propozycji zmiany Statutu Powiatu 

Rawskiego. 
 

W tym miejscu Pan Radny Adrian Galach kolejny raz zwrócił uwagę na 

niepublikowanie protokołów z Zarządu Powiatu Rawskiego na Biuletynie 

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

jest na 23 lutego br., a dziś mamy sesję datowana na 6 kwietnia, w związku z 

czym kolejny raz wnosi o publikowanie protokołów z posiedzeń Zarządu na 

bieżąco. 

 

Ad.10 Interpelacje i zapytania Radnych: 

Radny Adrian Galach odczytał interpelację, w imieniu Klubu Radnych Prawa 

i Sprawiedliwości, dotyczącą zaległości w opłacaniu składek ZUS za 

pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych. Interpelacja została 

następnie złożona do Pani Przewodniczącej; kopia interpelacji stanowi załącznik 

nr 6 do niniejszego protokołu. 
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Ad.11 Sprawy różne i wolne wnioski: 

Pan wiceprzewodniczący rady Powiatu Pan Grzegorz Stefaniak zaproponował, że 

od najbliższej sesji w przypadku uchwał, co do których nie ma żadnych 

poprawek, nie czytać ich treści, bo wydłuża to czas trwania sesji. 

Pan Radny Łukasz Salamon zadał następujące pytania:  

- czy jest już podsumowana akcja zimowego utrzymania dróg i czy można liczyć 

na jakieś oszczędności z tego tytułu; 

- na jakim etapie są prace związane z cząstkową naprawą dróg po zimie? 

Pani Dyrektor Killman, odpowiedziała że koszty zimowego utrzymania dróg 

znajdują się w jednej pozycji z kosztami utrzymania dróg przez cały rok i te 

środki, które nie zostaną wykorzystane w zimie wykorzystywane są następnie 

przez cały rok. Koszty wyglądają na obecna chwilę w przybliżeniu: 

- miasto Rawa Mazowiecka (w tym odśnieżanie chodników) – ok 48 tys. zł; 

- drogi poza miastem: usługi (piaskarki i pługopiaskarki) – ok 200 tys. zł, 

natomiast koszty soli i piasku – ponad 100 tys. zł. 

Natomiast jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie dróg i remonty cząstkowe  

– konieczne będzie zakupienie dodatkowej emulsji i masy na zimno; remonty 

prowadzone są w miarę możliwości na wszystkich odcinkach dróg, zużyto już  

65 ton masy na zimno, co pozwoliło usunąć największe wyrwy i ubytki na 

drogach. 

 

Ad.12 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  

- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 14:45 dokonała 

zamknięcia obrad XXVI sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

                 
                Maria Charążka 

 

W załączeniu: 

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

 

  


