
P R O T O K Ó Ł  NR  XXVIII/2017 

z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 22 czerwca 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 12 Radnych,  

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji.  

 

Ad.2 Do porządku obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Rawskiego, jaki Radni 

otrzymali w ustawowym terminie, propozycję zgłosiła Przewodnicząca Rady 

Powiatu Rawskiego – przeniesienie punktu 11 (informacja o bieżącej sytuacji  

w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej) po punkcie 7 jako 8 punkt 

porządku obrad. Rada Powiatu zaakceptowała powyższą propozycję 

W związku z powyższym przystąpiono do realizacji następującego porządku 

obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 

2. Przyjęcie porządku obrad; 

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Rawskiego; 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016; 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Rawskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok; 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2017; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2017-2026; 

8. Informacja o bieżącej sytuacji w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej; 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej za 2016 rok; 

10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno  

– finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej za 2016 rok; 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Rawskiego; 

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

Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym; 

13. Interpelacje i zapytania Radnych; 

14. Sprawy różne i wolne wnioski; 

15. Zamknięcie obrad; 
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Ad.3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XXVII 

sesji Rady Powiatu Rawskiego. Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie protokół  

z XXVII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

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

obejmującego podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016. 

Omówienia wykonania budżetu i podstawowych wskaźników dokonał Pan 

Józef Matysiak – Starosta Rawski:  

Budżet powiatu na 2016 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2015 r. 

uchwałą Nr XIV/82/2015 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała 

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

i z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa  

do uzyskania przez Powiat w 2016 r., zestawienie zadań inwestycyjnych na 

2016 r. oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 

Dochody planowane to 51 460 718,00 zł. Wykonanie 2016 roku  

to 51 665 881,78 zł. Na dochody składały się: 

1. Subwencje ogólne: 

Planowana kwota subwencji to 25 786 789,00 zł. Wykonanie w 2016 roku 

wyniosło 25 786 789,00 zł, tj. 

100,0 % planu, z tego: 

- subwencja oświatowa 21 992 237,00 - wykonanie 21 992 237,00 (100%); 

- subwencja równoważąca 2 097 751,00 – wykonanie 2 097 751,00 (100%); 

- subwencja wyrównawcza 1 696 801,00 – wykonanie 1 696 801,00 (100%). 

Subwencje stanowiły 49,9 % dochodów ogółem. 

2. Dotacje: 

Kwota dotacji to 13 400 330,00 zł – plan. Wykonanie do 31 grudnia 2016 roku 

to 12 711 547,34 zł tj. 94,9%. W kwotach dotacji zawarte są dotacje z budżetu 

państwa, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacje  

z funduszy celowych oraz dotacje z funduszy europejskich. 

Dotacje z budżetu państwa: 

kwota tych dotacji szacowana była w wysokości 7 267 543,00 zł. Dotacje, jakie 

wpłynęły w 2016 roku to kwota 7 224 069,41 zł tj. 99,4 % w tym: 

a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące) - plan 5 526 264,00 zł, 

wykonanie 5 482 790,41 zł tj. 99,2 %. 

b) na zadania z zakresu administracji rządowej (majątkowe) - plan 6 000,00 zł, 

wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,0 %. 

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową  

-plan 8 520,00 zł, wykonanie 100,0 % tj. 8 520,00 zł. 

d) na realizację bieżących zadań własnych - plan 24 868,00 zł, wykonanie 100,0 

% tj. 24 868,00 zł. 
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e) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - plan  

1 701 891,00 zł, wykonanie 1 701 891,00 zł, tj. 100,0 %. 

- Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan 2 464 432,00 zł, 

natomiast wykonanie do 31 grudnia 2016 roku 2 683 374,85 zł, tj. 108,9 % 

kwoty planowanej. Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące 

związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej 

(dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów), dotacje na utrzymanie dzieci 

pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach 

zastępczych w powiecie rawskim, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

powiatu oraz na pomoc finansową na wydatki bieżące i majątkowe: 

a) z budżetów gmin (bieżące) plan 153 343,00 zł, wykonanie w 2016 roku 266 

191,14 zł, tj. 173,6 % kwoty planowanej; 

b) z budżetów gmin (inwestycyjne) plan 1 240 446,00 zł, wykonanie w 2016 

roku 1 239 819,84 zł, tj. 99,9 % kwoty planowanej; 

c) z budżetów powiatów (bieżące) plan 813 173,00 zł, wykonanie w 2016 roku 

919 966,45 zł, tj. 113,1 % kwoty planowanej; 

d) z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące) plan 26 500,00 zł, wykonanie 

26 500,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej; 

e) Z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne) plan 160 000,00 zł, 

wykonanie 159 927,42 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej; 

f) Z budżetu województwa (inwestycyjne) plan 70 970,00 zł, wykonanie  

70 970,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej. 

- Dotacje z funduszy celowych: 

a) z państwowych funduszy (bieżące) plan 0,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł  

tj. 0,0 % kwoty planowanej; 

b) z państwowych funduszy (inwestycyjne) plan 73 000,00 zł, wykonanie  

73 000,00 zł tj. 100,0 % kwoty planowanej; 

c) z wojewódzkich funduszy (inwestycyjne) plan 799 135,00 zł, wykonanie  

799 134,28 zł tj. 100,0 % kwoty planowanej. 

- Dotacje z funduszy europejskich: 

a) z funduszy europejskich (bieżące) 2 320 023,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 

2016 roku 1 598 037,73 zł, tj. 68,9% kwoty planowanej; 

b) z funduszy europejskich (inwestycyjne) 476 197,00 zł, wykonanie  

do 31 grudnia 2016 roku 331 931,07 zł, tj. 69,7 % kwoty planowanej. 

3. Dochody własne: 

Na 2016 rok plan dochodów własnych powiatu oszacowano w wysokości  

12 273 599,00 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło 13 167 545,44 zł, tj. 

107,3 %. Na dochody własne składają się: 

- wpływy za druki komunikacyjne - plan 1 080 000,00 zł, wykonanie w 2016 

roku 1 127 601,25 zł tj. 104,4 %. 

- wpływy ze sprzedaży majątku - plan 0,00 zł, wykonanie w 2016 roku 1 300,73 

zł, tj. 0,0 %. 
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- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - plan 

8 526 813,00 zł, wykonanie w 2016 roku 8 962 144,42 zł tj. 105,1 %, w tym: 

1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan – 8 526 813,00 zł, 

wykonanie – 8 705 844,00 zł; 

2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – bez planu, wykonanie  

– 256 300,42 zł; 

- wpływy z najmu i dzierżawy - plan 289 222,00 zł, wykonanie 2016 roku  

365 425,97 zł tj. 126,3 %. 

- odsetki bankowe i inne - plan 50,00 zł, wykonanie 53 532,25 tj. 107.064,5 %. 

- wpływy z usług - plan 713 000,00 zł, wykonanie 2016 roku 716 328,00 zł  

tj. 100,5 %; 

- wpływy z opłat, koncesji i licencji - plan 480 541,00 zł, wykonanie 2016 roku 

648 941,51 zł, tj. 135,0 %; 

- darowizny - plan 82 275,00 zł, wykonanie w roku 2016 wyniosło 96 974,95 zł, 

tj. 117,9 %; 

- wpływy z różnych dochodów - plan 435 032,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 

2016 roku 487 373,44 zł tj. 112,0 %; 

- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące) - plan 227 100,00 zł, wykonanie 

232 352,92 zł, tj. 102,3 %; 

- środki z Funduszu Pracy - plan 320 900,00 zł, wykonanie 2016 roku 320 

900,00 zł tj. 100,0 %. 

- pozostałe dochody - plan 118 666,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 roku 

154 670,00 zł tj. 130,3 %. 

Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 25,5 % dochodów 

ogółem. 

W planie ujęto przychody w wysokości: 4 727 719,00 zł, wykonanie w 2016 

roku wyniosło 4 970 141,86 zł tj. 105,1 %, w tym: 

- kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym 

Plan 739 135,00 zł, wykonanie 739 134,27 zł, 

- przychody z tytułu wolnych środków - plan 3 988 584,00 zł, wykonanie 4 231 

007,59 zł. 

III. WYDATKI I ROZCHODY: 

Plan wydatków określony został na poziomie 54 552 557,00 zł. Wykonanie  

w 2016 roku wyniosło 51 374 760,90 zł tj. 94,2 % - kwota wydatków 

zrealizowanych obejmuje: 

1. wydatki bieżące plan w wysokości 47 359 907,00 zł, wykonanie od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2016 roku to kwota 44 860 359,93 zł tj. 94,7 % planu, w tym: 

a) jednostki budżetowe plan - 41 372 653,00 zł, wykonanie -39 938 935,58 zł tj. 

96,5 % planu 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 190 520,00 zł, wykonanie za 

2016 roku 30 652 228,44 zł tj. 98,3 % planu, 

- zadania statutowe 10 182 133,00 zł, wykonanie 9 286 707,14 zł tj. 91,2 % 

planu. 
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b) dotacje na zadania bieżące 1 149 785,00 zł, wykonanie 1 095 075,23 zł tj. 

95,2 % planu 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 810 303,00 zł, wykonanie 1 635 

735,80 zł tj. 90,4 % planu 

d) obsługa długu 700 000,00 zł, wykonanie 587 973,18 zł tj. 84,0 % planu 

e) wydatki z udziałem środków UE 2 327 166,00 zł, wykonanie 1 602 640,14 zł 

tj.: 68,9 % planu. 

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7 192 650,00 zł, wykonanie 

wyniosło 6 514 400,97 zł tj. 90,6 % planu w tym: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 192 650,00 zł, wykonanie 6 514 400,97 zł 

tj. 90,6 % planu, w tym: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej plan: 

476 197,00 zł, wykonanie 331 931,07 zł tj. 69,7 % planu. 

 

Wydatki Działu 600 – Transport i łączność: 

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan wydatków majątkowych na 2016 

rok wynosi 4 164 065,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 4 118 712,31 zł. 

„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych 

(art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)” plan na zadanie wynosi  

30 000,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 6 907,00 zł. Poniesiono koszty 

operatu szacunkowego wykonanego w celu ustalenia wartości odszkodowania 

za grunty przejęte pod drogi oraz wypłacono odszkodowania. 

„Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez 

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

II” zaplanowano wydatki w wysokości 3 435 529,00 zł, wykonanie wyniosło  

3 434 901,85 zł. Zadanie zostało sfinansowane między innymi dotacją z budżetu 

państwa w wysokości 1 701 891,00 zł oraz środkami partnerów (Miast i Gmin) 

w kwocie 1 089 819,84 zł, w tym: 

- Biała Rawska 241.199,21 zł, 

- Cielądz 175.100,00 zł, 

- Rawa Mazowiecka (gmina) 242.000,00 zł, 

- Rawa Mazowiecka (miasto) 172.270,63 zł, 

- Regnów 70.375,00 zł, 

- Sadkowice 188.875,00 zł, 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz  

z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem)  

– (Raducz) w m. Wilkowice” plan na zadanie wynosił 8 856,00 zł, wydatki 

zrealizowano w 100,0 % na wykonanie dokumentacji projektowej. 

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

Sierzchowy – Sanogoszcz” plan na zadanie wynosił 12 300,00 zł, wydatki 

zrealizowano w kwocie 12 300,00 zł. Poniesiono koszty wykonania 

dokumentacji projektowej. 
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„Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska – etap II” 

plan na zadanie wynosi 12 300,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie  

12.300,00 zł. 

„Remont drogi powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów na odcinku Lewin-

Lutobory – etap I” plan na zadanie – 254 494,00 zł, wykonanie - 233 037,05 zł. 

Kwota 70 970 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu Województwa 

Łódzkiego (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych). 

„Remont chodnika przy ul. Tomaszowskiej” plan na zadanie – 100 000,00 zł, 

wykonanie – 99 854,84 zł. 

Wydatek współfinansowany dotacją z miasta Rawa Mazowiecka w wysokości 

49 927,42 zł. „Przebudowa chodnika ul. Księże domki - etap III” plan na 

zadanie – 30 000,00 zł, wykonanie – 29 999,70 zł. Wydatek współfinansowany 

dotacją z miasta Rawa Mazowiecka w kwocie 15 000,00 zł. 

„Remont drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska – Sadkowice – nowe Miasto 

w mieście Biała Rawska – ulica Wiejska” plan na zadanie – 130 000,00 zł, 

wykonanie – 129 970,66 zł. Wydatek współfinansowany 

dotacją z gminy Biała Rawska w wysokości 95 000,00 zł. 

„Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 4111E Wałowice-Konopnica 

w m. Konopnica” plan na zadanie – 150 586,00 zł, wykonanie – 150 585,21 zł. 

Środki na realizację powyższego zadania w wysokości 150 000,00 zł pochodziły 

z dotacji z Gminy Rawa Mazowiecka. 

Wydatki Działu 710 – Działalność usługowa: 

- 71095 – Pozostała działalność: 

„Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego (serwer, zestawy 

komputerowe, drukarki, urządzenie skanujące, system do archiwizacji, 

urządzenie archiwizujące, oprogramowanie)”. Plan wydatków majątkowych  

na 2016 rok to kwota 309 627,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości  

tj. 128 387,18 zł, w tym 69 846,00 zł to wydatki niewygasające z upływem roku 

budżetowego 2016. 

Wydatki Działu 750 – Administracja publiczna: 

- 75020 - Starostwa powiatowe 

„Zakup kserokopiarki” - planowane w wysokości 7 500,00 zł wydatki 

zrealizowano w kwocie 7 100,00 zł. 

„Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, oprogramowanie)”  

- plan na 2016 rok to kwota 27 597,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie  

25 423,00 zł. 

„Zakup centrali telefonicznej” - planowane w wysokości 9 000,00 zł wydatki 

zrealizowano w kwocie 8 359,08 zł. 

Wydatki Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 

- 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

„Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności” - zaplanowane  

w wysokości 6 000,00 zł wydatki w ciągu roku zrealizowano w pełnej kwocie. 

Zakupiono zestaw ćwiczebny do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 
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- 75495 – Pozostała działalność 

„Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji”. Plan - 15 000,00 zł dofinansowanie 

zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie Powiatu, środki  

w formie dotacji zostały przekazane w wysokości 14 718,62 zł.  

„Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem na 

potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej” zaplanowano  

i wykonano w wysokości 163 000,00 zł. Zakup sfinansowany był dotacją  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w wysokości 60 000,00 zł, dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia 

Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 73 000,00 zł oraz środkami własnymi 

powiatu. 

Wydatki Działu 801 – Oświata i wychowanie: 

„Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” umowa RPLD.11.03.01-10-0033/16-

00 Pakowarka próżniowa, wychładzarka szokowa/schładzarko-zamrażarka, 

Mały magiel elektryczny, Salamandra elektr., Ekspres do kawy, wózek kelnerski 

do flambirowania, lada barowa ze zlewem do mycia szkła, regał barowy  

- zaplanowane w wysokości 58 220,00 zł wydatki w ciągu roku zrealizowano  

w kwocie 36 970,02 zł. 

„Staże i praktyki w zawodach przyszłości” umowa RPLD.11.03.01-10-0026/16-

00, zestaw sprzętowy TP101 z płytą aluminiową bez stelaża, zestaw sprzętowy 

TP201 z płytą aluminiową bez stelaża, Zestaw do podłączenia silnika 

trójfazowego, obrabiarko-tokarka numeryczna cnc bez wyposażenia - plan na 

powyższe wydatki wynosił 203 624,00 zł natomiast wykonanie wyniosło  

81 057,00 zł. 

„Buduj karierę podczas stażu” umowa RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, serwer 

stelażowy 4 sztuki. Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 14 841,00 zł, 

wydatkowano 14 800,00 zł. 

„Krok do kariery w branży samochodowej” umowa RPLD.11.03.01-10-

0036/16-00, Linia diagnostyczna – jedno stanowisko, samochód. Zakupy 

inwestycyjne zaplanowane zostały na kwotę 199 512,00 zł, wydatki 

zrealizowano w wysokości 199 104,05 zł. 

Wydatki Działu 851 – Ochrona zdrowia: 

- 85111 - Szpitale ogólne 

„Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej” plan na zadanie 

wynosił 1 557 400,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1 493 967,89 zł. 

Finansowanie stanowiła dotacja i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz otrzymana 

darowizna. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu roku 2016 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. Szczegółowe dane które przytaczał Pan Starosta 

znajdują się w załącznikach do uchwały zatwierdzającej sprawozdanie  

z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za rok 2016.  
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 W imieniu Zarządu Powiatu Rawskiego Pan Starosta Józef Matysiak zwrócił 

się do Rady Powiatu Rawskiego o zatwierdzenie sprawozdania z wykonania 

budżetu roku 2016. 

Jako pierwszy głos zabrał Radny Adrian Galach odnosząc się do kwestii 

terminowego regulowania zobowiązań jako jednej z najistotniejszych kwestii, 

która występuje w budżecie. Na początku odniósł się do interpelacji złożonej  

6 kwietnia 2017 r. przez klub radnych PiS dotyczącej zaległości w płatnościach 

składek ZUS. Zgodnie z uzyskaną odpowiedzią zaległości te wystąpiły  

za miesiące październik i listopad 2016 r.  we wszystkich placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat.  Następnie 24 kwietnia 2017 r. 

złożona została druga interpelacja w tej sprawie, z treści uzyskanej odpowiedzi 

wynikało, że przedmiotowe zaległości zostały uregulowane w styczniu, lutym  

i marcu 2017 r. 2 czerwca 2017 r. została złożona kolejna interpelacja dotycząca 

zaległości w płatności składek ZUS na rzecz pracowników powiatowych 

jednostek organizacyjnych w 2017 r., zgodnie z otrzymaną odpowiedzią 

zaległości wystąpiły w kwietniu 2017 r. 

  W związku z otrzymanymi odpowiedziami Radny Galach, jak sam 

zaznaczył, powziął duże wątpliwości dotyczące rzetelności udzielonych 

odpowiedzi po czym zwrócił się do parlamentarzystów z terenu powiatu 

rawskiego - Posła Grzegorza Wojciechowskiego oraz Senatora Rafała 

Ambrozika w celu wystosowania stosownego pisma do ZUS w sprawie 

nieuregulowanych składek. Parlamentarzyści otrzymali odpowiedź, z której 

wynika, iż według stanu na dzień 12 maja 2017 r. (uwzględniono dokumenty 

ubezpieczeniowe do marca 2017 r.) brak jest zadłużeń z tytułu składek  

na kontach: 

-Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, 

-Domu Dziecka, 

-Powiatowej Biblioteki Publicznej, 

-Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 

-Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego, 

-Powiatowego Urzędu Pracy, 

-Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 

-Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 

-Samodzielnego Publicznego ZOZ. 

Natomiast, według cytowanej informacji ZUS, zadłużenie z tytułu składek 

na kontach występują w: 

-Zespole Placówek Specjalnych za maj 2016 r., lipiec 2016 r. oraz styczeń-

marzec 2017r. w kwocie 166 530,69 zł, 

-Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w kwocie 

110 165,08 zł za marzec 2017 r., 

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w kwocie 121 195,75 zł  za okres styczeń 

- marzec 2017 r., 
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-Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 646,40 zł za luty-marzec 

2017 r., 

-Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w kwocie 165 840,17 zł 

za okres styczeń-marzec 2017 r.,  

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej w kwocie 

136 724,23 zł za październik i grudzień 2016 oraz  za okres styczeń-marzec 

2017 r. 

 Jak dodał Radny Galach, według otrzymywanych odpowiedzi  

na interpelacje zaległości w składkach występowały tylko w kwietniu 2017 r., 

natomiast z zacytowanego pisma wynika, iż zaległości występowały już  

w styczniu, lutym i marcu 2017 r. W związku z powyższym radny Galach zadał 

pytanie czy otrzymywane informacje w odpowiedziach na interpelacje  

są rzetelne i czy radni nie są celowo wprowadzani w błąd. Biorąc pod uwagę 

powyższe według radnego Galacha nie ma pewności czy przedstawione 

sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2016 jest sprawozdaniem 

rzetelnym.  

 Następnie Radny Galach poinformował, iż 19 maja 2017 r. złożył 

interpelację w sprawie przeterminowanych zobowiązań starostwa oraz jednostek 

wobec podmiotów zewnętrznych z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 

2016 . Zgodnie z otrzymaną odpowiedzią zaległości takie nie występowały. 

Radny Galach powziął więc wątpliwość nad treścią otrzymanej odpowiedzi  

w związku z czym złożył do Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej zapytanie 

dotyczące udzielenia informacji w zakresie przeterminowanych zobowiązań 

Starostwa i jednostek wobec Miasta Rawa Mazowiecka. Z uzyskanej 

odpowiedzi wynika, iż Starostwo oraz jego jednostki na dzień 31.12.2016 nie 

miały zobowiązań wobec UM natomiast zobowiązania takie wystąpiły wobec 

spółek miejskich tj. Zakładu Energetyki Cieplnej w kwocie 236 870,79 zł w tym 

6 082,24 zł za 2015 rok oraz 230 788,55 zł za 2016 rok. 

 W związku z powyższym i zaprezentowanymi powyżej informacjami 

Radnemu Adrianowi Galachowi nasunęły się dwa pytania, czy otrzymywane 

odpowiedzi na składane interpelacje dotyczące zaległości nie wypełniają 

znamion czynu zabronionego z art. 271 KK oraz, czy nie doszło do złamania 

dyscypliny finansów publicznych w związku z niepłaceniem składek  

na ubezpieczenie zdrowotne pracowników jednostek oświatowych. 

 Kontynuując Radny Adrian Galach poinformował, iż Klub Radnych PiS 

będzie głosował przeciwko zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 

rok oraz udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu. 

W tym miejscu głos zabrała Skarbnik Powiatu Pani Marzena Pakuła 

informując, iż przedstawione sprawozdania są sprawozdaniami zbiorczymi 

sporządzanymi na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych powiatu. 

Wszystkie te sprawozdania są do wglądu i nie było w nich informacji  

o przeterminowanych zobowiązaniach.  
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 Radny Galach kontynuując swoją wypowiedź zadał pytanie jak możliwe jest 

iż kwota 236 870,73 z tytułu przeterminowanych zobowiązań wobec spółki 

miejskiej (zobowiązania za dostarczona energie cieplna przez Zakład Energetyki 

Cieplnej) nie została ujęta w sprawozdaniu.  

 Skarbnik Powiatu dodała, iż w każdym z przedstawionych jej sprawozdań 

nie wystąpiły żadne zobowiązania przeterminowane, które należy odróżnić od 

zwykłych zobowiązań płatnych w miesiącu następnym (w terminie 

wynikającym z faktur).  

 Radny Galach zaznaczył, iż sprawę tę należy rzetelnie wyjaśnić. Zapytał 

także Starostę Rawskiego jak wyglądały faktyczne zaległości w płatnościach 

składek ZUS, gdyż udzielane odpowiedzi na interpelacje różnią się znacząco od 

informacji przedstawionych przez ZUS na wystąpienie parlamentarzystów  

z terenu powiatu. 

 Odpowiadając Starosta Rawski Józef Matysiak stwierdził, iż należy odróżnić 

zwykłe należności od zobowiązań przeterminowanych. 

 Następnie Wiceprzewodniczący Grzegorz Stefaniak złożył wniosek 

formalny o zamknięcie dyskusji w tym punkcie oraz przejście do głosowania 

nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego powiatu za rok 2016 r. 

 Przewodnicząca zaproponował, żeby dyskusji nad całym sprawozdaniem nie 

zamykać tylko może zamknąć kwestię zobowiązań wobec ZUS i spółki 

miejskiej, które wymagają osobnego wyjaśnienia. 

 Radny Łukasz Salamon, zabierając głos, zauważył, że zostały spłacone 

zobowiązania Powiatu w wysokości 1 mln 100 tys. zł i należy to uznać jako 

pozytywną stronę realizacji budżetu za rok 2016. Kontynuując Radny Salamon 

zadał pytanie odnośnie inwestycji drogowych – czy zostały one już rozliczone, 

czy wiązały się z nimi też jakieś kary umowne z tytułu niewykonania. 

Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że wszystkie te inwestycje zostały 

rozliczone, gdyż Powiat korzystał ze środków Wojewody i Urzędu 

Marszałkowskiego, a warunkiem dofinansowania jest przedłożenie tym 

instytucjom faktur i dowodów zapłaty. 

Wicestarosta Marian Krzyczkowski zabierając głos w kwestii zobowiązań,  

o których mówił Radny Galach, stwierdził, że sprawa ta będzie wyjaśniona,  

bo całe zagadnienie wymaga takiego wyjaśnienia. 

Radny Łukasz Salamon zapytał o dochody ze sprzedaży mienia 

komunalnego – czy w roku 2017 będą podejmowane kroki w celu sprzedaży. 

Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że obrót nieruchomościami regulują 

prawa rynku; nieruchomości nie udało się sprzedać, ale cały czas dokonywane 

są aktualizacje i będą podejmowane kroki w celu sprzedaży. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego poprosiła o przedstawienie opinii 

wszystkich przewodniczących (lub zastępców) komisji Rady w sprawie 

wykonania budżetu. Opinie wszystkich komisji były pozytywne. Na końcu Pani 

Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej – Pana Jacka Otulaka, który przedstawił stanowisko Komisji 
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Rewizyjnej (z dnia 29 maja 2017 r.) w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 

rok 2016 i pozytywną opinię tejże komisji. 

Wobec braku innych uwag do sprawozdania z wykonania budżetu  

i stanowisk komisji Pani Przewodnicząca Rady Maria Charążka odczytała 

uchwałę nr III/82/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Łodzi z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania 

Zarządu Powiatu Rawskiego z wykonania budżetu  za 2016 rok – załącznik nr 2  

do niniejszego protokołu. 

Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. Do treści 

uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego, przy 10 głosach za i dwóch głosach przeciw 

(A. Galach, Ł. Salamon) przyjęła uchwałę nr XXVIII/142/2017 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu. 

Po głosowaniu Wicestarosta Marian Krzyczkowski zwrócił się do Radnego 

Adriana Galacha, zauważając że został postawiony zrzut nieuczciwości 

Zarządowi i Pani Skarbnik; zwrócił uwagę na to że Klub Radnych PIS posiada 

przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej, to te sporne kwestie można było 

wyjaśnić podczas badania budżetu przez tą Komisję. Pan Wicestarosta zwrócił 

się też o udostępnienie pism, które cytował Pan Radny Galach, a także 

udostępnienie, jeżeli jest możliwe, doniesień do Prokuratury i do Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego. 

Pan Radny Galach stwierdził, że na skierowane zapytania otrzymywał 

rozbieżne odpowiedzi i stąd jego wątpliwości, a posiadane dokumenty 

udostępni. 

 

Ad.5 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 

obejmującego podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok 

O przedstawienie wyników kontroli i wniosku Komisji Rewizyjnej, 

Przewodnicząca Rady poprosiła przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pana 

Jacka Otulaka: 

„Komisja Rewizyjna wnioskując o udzielenie absolutorium wyraziła pozytywne 

stanowisko w zakresie przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok 

przedstawionego przez Zarząd Powiatu. Stanowisko powyższe jest odzwierciedleniem 

przeprowadzonej uprzednio kontroli. 

Zespół kontrolny swoje czynności rozpoczął od zapoznania się z treścią  Uchwały  

Nr III/82/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia  

9 maja 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Rawskiego  

z wykonania budżetu za 2016 rok. 
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Następnie przystąpiono do czynności kontrolnych polegających na kontroli 

zgodności danych zawartych w treści sprawozdania z wykonania budżetu przez Zarząd 

Powiatu z  dokumentacją źródłową. 

Sprawdzono sprawozdania budżetowe za miesiąc grudzień 2016 roku oraz sprawozdania 

roczne za 2016 rok tj.: 

- Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej 

jednostki budżetowej; 

- Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej 

jednostki budżetowej; 

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

i poręczeń; 

- Rb-N - sprawozdanie o stanie należności; 

-Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce i deficycie. 

Skontrolowano następujące sprawozdania finansowe: 

- rachunek zysków i strat, 

- sprawozdanie o zmianie w funduszach, 

- bilanse jednostkowe, 

- bilans budżetu.  

Zespół  zapoznał się z informacjami : 

1. dotyczącymi przedsięwzięć realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych,  

w ramach Planu Operacyjnego zimowego utrzymania dróg (okres styczeń  

– grudzień 2016). Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z dokumentacją 

dotyczącą podmiotowej sprawy tj. z Planem Operacyjnym zimowego utrzymania 

dróg (rok 2016), Protokołem z postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego - zimowe utrzymanie dróg powiatowych usytuowanych na 

terenie powiatu (w roku 2016), dokumentami najmu pługo-piaskarki  

oraz wystawionymi fakturami na usługi odśnieżania oraz zwalczania śliskości; 

2. o sprzedażach nieruchomości w 2016 oraz przekształceń prawa użytkowania 

wieczystego we własność. W 2016 r. nie zostały sprzedane żadne nieruchomości 

położone na terenie powiatu rawskiego, stanowiące własność Powiatu Rawskiego 

lub Skarbu Państwa. Komisja Rewizyjna zapoznała się z wykazem postępowań 

przetargowych na sprzedaż prawa własności nieruchomości Powiatu Rawskiego 

w 2016 roku (wyniki ogłoszonych przetargów były negatywne  

z powodu braku potencjalnych nabywców). Zbycia nieruchomości powiatowych, 

w drodze bezprzetargowej (rokowania, zamiana, darowizna)  

w 2016 roku nie było. W roku 2016 (decyzja wydana w grudniu 2016 r.) 

przekształcone zostało prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 
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dotycząc działki Skarbu Państwa oznaczonej nr 931 (Obr. Nr 4), położonej  

w Rawie Mazowieckiej (garaż)- opłata z tytułu przekształcenia 983 zł; 

3. dotyczącymi sprzedaży mienia powiatu na rzecz pracowników tj. zużytych 

telefonów komórkowych po okresie ich użytkowania a także o sprzedaży 

samochodu przejętego na rzecz powiatu, który nie został odebrany z parkingu po 

jego usunięciu z drogi; 

4. dotyczącymi danych i wskaźników szkół publicznych prowadzonych przez 

Powiat Rawski w zakresie liczby oddziałów, liczby uczniów, liczebności klas  

i wykorzystania subwencji oświatowej.  

W kontrolowanej dokumentacji nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Podsumowując wyniki dokonanych czynności kontrolnych, Komisja Rewizyjna 

stwierdza, iż wyrywkowa kontrola materiałów źródłowych nie ujawniła 

nieprawidłowości w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej, co  pozwala na 

rekomendowanie Radzie Powiatu Rawskiego - udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.  

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje jak w sentencji 

powyższego wniosku”. 

 Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła treść Uchwały nr III/128/2017 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia  

5 czerwca 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Rawskiego w sprawie absolutorium za 2016 r. Powyższa uchwała 

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

W tej sytuacji Przewodnicząca Rady przystąpiła do prezentacji treści 

projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Rawskiego.  

Rada Powiatu Rawskiego 10 głosami za, przy dwóch głosach przeciw  

(A. Galach, Ł. Salamon) podjęła uchwałę nr XXVIII/143/2017 w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu 

za rok 2016, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 Za udzielone absolutorium podziękował Przewodniczący Zarządu Powiatu 

Rawskiego - Starosta Józef Matysiak.  

 

Ad.6 W tym punkcie podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu roku 

bieżącego. Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu 

Rawskiego: 

Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 

W działach 801 – oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka 

wychowawcza w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Rawskiego 

zwiększonymi przychodami (wolne środki z lat ubiegłych) uzupełnia się braki 

na wydatki w łącznej kwocie 1 024 000 zł. 
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W związku z realizacją projektów zwiększa się plan wydatków  

o niewykorzystane w 2016 roku środki w: 

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej w projekcie 

"Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej 

szkoły" nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101 - 023655 o kwotę 6 492 zł; 

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w projekcie 

"Zawodowcy na europejskim rynku pracy" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-

KA102-024281 o kwotę 5 500 zł. 

W dziale 855 – Rodzina w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej zwiększa się 

plan dochodów z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 50 zł. 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej w dziale 

855 – Rodzina dokonuje się przesunięcia środków między rozdziałami w kwocie 

25 500 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na dotacje 

na zadania bieżące. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na 

pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu Powiatu Rawskiego  

w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Łodzi. 

Przychody, Rozchody 2017 roku - zwiększa się planowane przychody roku 

2017 o kwotę 1 024 000 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. 

Dotacje udzielone w roku 2017 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 

do sektora finansów publicznych - zwiększenia: 

25 500 zł dotacja dla Województwa Łódzkiego – zadania własne. 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zwiększenia: 

5 500 zł "Zawodowcy na europejskim rynku pracy" – wydatki bieżące. 

6 492 zł "Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami 

europejskiej szkoły" – wydatki bieżące.  

Do zaproponowanych zmian uwag Radnych nie było. 

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił jej 

wiceprzewodniczący Pan Radny Tadeusz Damaz. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę  

nr XXVIII/144/2017 w sprawie zmian budżetu roku 2017, której projekt stanowi 

załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

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

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata  

2017-26. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła pani Marzena Pakuła  

– Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 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 
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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. "Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej 

szkoły" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655, Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2017 r. 

Wydatki w okresie realizacji Projektu 116 645 zł, są to wydatki bieżące. 

Źródło finansowania - środki z budżetu UE 116 645 zł 

Nakłady planowane na 2017 rok 108 137,00 zł – wydatek bieżący 

2."Zawodowcy na europejskim rynku pracy" - umowa nr POWERSE-2016-1-

PL01-KA102-024281, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska, okres 

realizacji 2016 r. – 2017 r. 

Wydatki w okresie realizacji Projektu 365 266 zł, są to wydatki bieżące. 

Źródło finansowania - środki z budżetu UE 365 266 zł. 

Nakłady planowane na 2017 rok 364 766,00 zł – wydatek bieżący. 

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - zmiany: 

1."Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie  

e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego" 

Wartość kosztorysowa zadania 1 355 535,00 zł 

Nakłady poniesione do 2016 roku 0,00 zł. 

Nakłady planowane na 2017 rok 5 535,00 zł - wkład własny. 

Nakłady planowane na 2018 rok 750 000,00 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. 

Nakłady planowane na 2021 rok 150 000,00 zł - wkład własny. 

Nakłady planowane na 2022 rok 150 000,00 zł - wkład własny. 

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił jej 

wiceprzewodniczący  Pan Radny Tadeusz Damaz. 

Rada Powiatu Rawskiego, przy jednym głosie wstrzymującym się, przyjęła 

uchwałę nr XXVIII/145/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017-26, której projekt stanowi załącznik 

nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.8 Informacja o bieżącej sytuacji w Szpitalu Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej 

Informację o aktualnej sytuacji w Szpitalu Św. Ducha przedstawiła Pani 

Małgorzata Leszczyńska - menedżer tej placówki. 

Pani Małgorzata Leszczyńska przedstawiła następujące dane: liczbę 

pacjentów przyjętych od początku roku, liczbę pacjentów przyjętych przez nocną 

i świąteczną pomoc lekarską. W przedstawionej informacji znalazła się też 
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informacja o sytuacji personalnej jak i o toczących się w budynku szpitala 

pracach remontowych. 

Pan Radny Adrian Galach zapytał czy są już dostępne wyniki kontroli NFZ  

w rawskim szpitalu, przeprowadzonej w roku bieżącym, i czy jest możliwość,  

żeby pani menedżer zapoznała Radę Powiatu z tymi wynikami. 

Pani Leszczyńska odpowiedziała, że nie posiada dokumentów z kontroli NFZ; 

są one posiadaniu zarządu spółki AMG. 

Kolejne pytanie Pana Radnego Galacha dotyczyło tego czy były jakieś kary  

i w jakiej wysokości, w związku z kontrolą NFZ. 

Pani Leszczyńska odpowiedziała, że o taką informację też trzeba pytać 

Zarząd Spółki.  

Rady Adrian Galach zapytał jak wygląda dostępność badań z zakresu 

diagnostyki obrazowej, czy są one dostępne przez 7 dni w tygodniu. 

Pani Leszczyńska odpowiedziała że dostępność do takich badań jest non stop, 

24 godziny na dobę. 

Kolejne pytanie Pana Radnego Galacha: ilu lekarzy jest zatrudnionych  

w pracowni badań diagnostycznych? 

Pani Leszczyńska odpowiedziała, że na miejscu w Rawie jest jeden lekarz;  

a jeżeli chodzi o teleradiologię, to wsparcia udzielają lekarze z zewnątrz. 

Pan radny Galach: czy w pierwszej połowie roku doszło do zwolnień 

ewentualnie dobrowolnych odejść personelu lekarskiego lub pielęgniarskiego? 

Pani Małgorzata Leszczyńska: pojedyncze odejścia pielęgniarek były (osoby 

te z reguły znajdowały sobie zatrudnienie w innym miejscu), a co do lekarzy – to 

nie przypomina sobie. 

Pan radny Galach: czy zwiększono zatrudnienie personelu pielęgniarskiego w 

porównaniu do stycznia 2017? 

Pani Małgorzata Leszczyńska – nie było takich zatrudnień. 

Pan radny Galach zapytał jak wygląda sytuacja z zakładem opiekuńczo  

- leczniczym przy rawskim szpitalu, który miał powstać, a także ile karetek 

znajduje się w dyspozycji rawskiego szpitala i czy wszystkie są sprawne. 

Pani Małgorzata Leszczyńska odpowiedziała, że są trzy karetki (łącznie  

z podstacjami) i wszystkie są sprawne; natomiast jeżeli chodzi o powstanie 

zakładu opiekuńczego, to nie powstał taki zakład gdyż rawski szpital nie wygrał 

postepowania ofertowego na jego utworzenie. 

Radny Galach zapytał też ilu obecnie zatrudnionych jest dyspozytorów  

w stacji pogotowia ratunkowego. 
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Pani Leszczyńska odpowiedziała, że do 19 czerwca br. byli dyspozytorzy;  

w tej chwili są na urlopie, a dyspozytornia nie będzie już funkcjonować bo 

zgodnie z nowymi uregulowaniami będzie przeniesiona do Łodzi. 

Pan Radny Galach zawnioskował, żeby w sprawach różnych został 

przedstawiony raport z kontroli NFZ przeprowadzonej w tym roku w rawskim 

szpitalu. 

Pan Radny Łukasz Salamon zwrócił uwagę, że w związku z przebudową 

instalacji ciepłowniczej, rury znajdują się poniżej oświetlenia zasłaniając je – czy 

to będzie poprawione? 

Pani Małgorzata Leszczyńska odpowiedziała, że prace remontowe trwają  

i najprawdopodobniej po ich zakończeniu będzie to tak rozwiązane, żeby było 

najbardziej funkcjonalnie.  

 

Ad.9 W tym punkcie Rada Powiatu Rawskiego przystąpiła do rozpatrzenia 

punktu dotyczącego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2016 rok. 

Sprawozdanie omówiła pani Anna Solecka – Dyrektor SPZOZ w Rawie 

Mazowieckiej. 

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez 

organ zatwierdzający, którym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej jest Rada Powiatu Rawskiego. Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zakończył rok 

obrotowy 2016 z zyskiem netto w kwocie 9.476,89 zł. Zgodnie z art. 58 o 

działalności leczniczej o podziale zysku decyduje samodzielny publiczny zakład 

opieki zdrowotnej. 

Pan radny Adrian Galach zapytał czy sprawozdanie było badane przez 

biegłego rewidenta. 

Pani Dyrektor Solecka odpowiedziała, że w przypadku SPZOZ ustawa  

o rachunkowości nie przewiduje obowiązku badania sprawozdania przez 

biegłego rewidenta. 

Pan radny Galach zapytał też o należność 134.686,28 zł od AMG Centrum 

Medyczne (załącznik 4) i o zobowiązania  na rzecz MED Finanse w kwocie 

775.439,51 zł (załącznik nr 6) –  z czego wynikają i kiedy powstały? 

Pani Solecka odpowiedziała, że należność w wysokości 134.686,28 zł  

to wysokość faktury wystawionej przez SPZOZ za grudzień 2016 dla AMG  

(z terminem płatności do 25 stycznia 2017 roku, natomiast kwoty zobowiązań 

na rzecz MED Finanse to spłata zakupionego tomografu komputerowego  

(o wartości ponad 3 mln zł) przez Szpital w Rawie; spłata tych zobowiązań 

przewidziana jest do roku 2018. 
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Pan radny Galach zwrócił uwagę na spadek zobowiązań (w porównaniu do 

czerwca 2016) o kwotę ok. 41 tys. zł jak i zapytał z czego wynika wzrost 

zobowiązań długoterminowych (koniec 2015 do końca 2016) z kwoty 

6.836.078,32 zł do kwoty 8.952.733,52 zł. 

Pani Solecka odpowiedziała, że sprawozdanie dokładnie opisuje co składa 

się na zobowiązania długoterminowe na koniec 2016 – są to dwa kredyty w 

banku Noredea, pożyczka w firmie Magellan i pożyczki udzielone przez Powiat 

Rawski. 

Odnosząc się do sprawozdania finansowego Pan Radny Galach, zwrócił 

uwagę na opóźnienia w spłacie zobowiązań SPZOZ z tytułu odsetek wobec 

Tempa Libre, gdzie z kwoty z ok 5800 w 2015 roku należność to wzrosła  

do kwoty ponad 68 tys. zł. 

Kolejnym niepokojącym faktem z działalności SPZOZ, według Radnego 

Adriana Galacha, jest wzięcie kolejnej pożyczki w Magellanie w bieżącym roku 

(kwota pożyczki - 6,5 mln zł, do spłaty - 9 mln zł) co wynikało m.in.  

z niemożności spłaty pożyczki krótkoterminowej wobec Tempa Libre, a do tego 

została ustanowiona hipoteka na nieruchomościach Powiatu Rawskiego.  

W związku z czym Klub Radnych PIS nie poprze niniejszego sprawozdania. 

Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ za 

2016 rok opiniowała Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej – pozytywną opinię 

komisji przedstawił jej przewodniczący Pan Wicestarosta Marian 

Krzyczkowski. 

Rada Powiatu Rawskiego przy 9 głosach za 1 głosie przeciw (A. Galach)  

i 1 głosie wstrzymującym się (Ł. Salamon), przyjęła uchwałę nr 

XXVIII/146/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej za 2016 rok, której projekt stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad.10 Kolejny punkt sesji dotyczył podjęcia uchwały w sprawie oceny raportu  

o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2016 rok.  

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału 

Polityki Społecznej: 

Zgodnie z art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i poz. 

2260) w terminie do dnia 31 maja każdego roku kierownik samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej sporządza i przekazuje podmiotowi 

tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Przedłożony „Raport o sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej”, zgodnie z art. 53a ust.2 powyższej ustawy 
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przygotowywany został na podstawie sprawozdania finansowego SPZOZ za rok 

2016 i zawiera w szczególności: 

1) analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2016; 

2) prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2017-2019 wraz z opisem 

przyjętych założeń; 

3) oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację 

ekonomiczno-finansową SPZOZw Rawie Mazowieckiej. 

Analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej, o których mowa 

wyżej, dokonano na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku 

w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do 

sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U z 2017 roku 

poz. 832). Zgodnie art. 53a ust.4 podmiot tworzący, którym dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej jest Powiat 

Rawski, dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na podstawie 

Raportu. 

Pan Radny Adrian Galach zapytał na jakiej podstawie został opracowany 

przedmiotowy raport i założenia do niego. 

Odpowiedziała Pani Anna Solecka – dyrektor SPZOZ, informując że raport 

za został sporządzony na podstawie danych liczbowych zaciągniętych z bilansu 

za 2016 rok, a na podstawie dotychczasowej działalności i sytuacji 

ekonomicznej sporządzono prognozę na najbliższe trzy lata; jako istotne 

zdarzenia mające wpływ na sytuację ekonomiczną SPZOZ przyjęto całkowita 

spłatę pożyczki zaciągniętej w 2012 roku w firmie Magellan, a także toczące się 

rozprawy w Sadzie Apelacyjnym przeciwko ZUS w sprawie podstawy wymiaru 

składek za lata 2007 -2012 w odniesieniu do umów zleceń dla 123 pielęgniarek 

zatrudnionych w szpitalu, ewentualnych obciążeń nie można ująć w chili 

obecnej w prognozie finansowej. 

Pan Radny Galach dalej odniósł się do zapisów prognozy finansowej 

SPZOZ, gdzie w prognozie przygotowanej (luty 2017) przed zaciągnięciem 

pożyczki w Magellanie koszty działalności podstawowej szacowano na kwotę 

680 tysięcy złotych, a w obecnej prognozie jest to kwota 1.877.000 zł – z czego 

wynikają te różnice? 

Pani Solecka odpowiedziała, że podczas przygotowywania prognozy  

w lutym nie było dostępnego całościowego podliczenia kosztów i danych 

bilansowych za rok 2016 i była to prognoza orientacyjna, natomiast obecna 

prognoza opiera się na pełnych danych bilansowych SPZOZ za rok 2016. 

Pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej do uchwały  

przedstawiał Pan Marian Krzyczkowski – przewodniczący tejże Komisji. 

Rada Powiatu Rawskiego, przy 9 głosach za i 2 głosach przeciw, przyjęła 

uchwałę nr XXVIII/147/2017 w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno 
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– finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej za 2016 rok, której projekt stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 11 Ten punkt dotyczył rozpatrzenia skargi na Starostę Rawskiego. 

Jak poinformowała Pani Przewodnicząca do Rady Powiatu wpłynęło pismo 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego informujące, że do Wojewody wpłynęła 

skarga Pana Tomasz Walasa w sprawie braku odpowiedzi na pismo skierowane 

droga mailową do Starosty Rawskiego; jako właściwą do rozpoznania skargi 

uznano Radę Powiatu Rawskiego. 

O szczegółach poinformował Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu: 

Pismem z 2.06.2017 roku zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury  

i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego drogą elektroniczną przekazał 

skargę Pana Tomasza Walasa w sprawie braku odpowiedzi Starosty Rawskiego 

na wniosek dotyczący koncepcji włączenia Rawy Mazowieckiej do sieci 

szlaków rowerowych „Green Velo” i „Green Mazovia”. Do pisma załączone 

zostały dokumenty, które Pan Tomasz Walas przesłał do Starostwa 

Powiatowego. W związku z brakiem pisma w skrzynce Starostwa Powiatowego, 

Starostwo zwróciło się do firmy, która obsługuje naszą pocztę elektroniczną  

z prośbą o sprawdzenie czy pismo Pana Tomasza Walasa dotarło do skrzynki 

Starostwa. Po sprawdzeniu Starostwo uzyskało informację, że wiadomość  

ta wpłynęła na serwer 18 lutego 2017 roku o godz. 15:13:22 i została przekazana 

do skrzynki docelowej o godz. 15:13:23. Pisma tego w Starostwie nie udało się 

odnaleźć, prawdopodobnie system analizując formę pisma uznał wiadomość  

za spam i wiadomość została skasowana. Po ustaleniu, że takie pismo wpłynęło 

w dniu 7.06.2017 r. udzielona została odpowiedź na wystąpienie Pana Tomasza 

Walasa. Stąd wniosek do rady Powiatu, żeby skargę uznać za niezasadna  

z powodu braku wiedzy o istnieniu pisma Pana Walasa, które przez system 

informatyczny Starostwa zostało zakwalifikowane jako spam. 

Pani Przewodnicząca zaproponowała, żeby najpierw rozstrzygnąć kwestię 

uchwały w sprawie skargi, a następnie swoje propozycje dotyczące ścieżek 

rowerowych przedstawi Pan Tomasz Walas. 

Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski zgłosił wniosek, żeby  

w przygotowanym projekcie uchwały wykreślić słowo zasadna i pozostawić 

stwierdzenie o bezzasadności skargi. 

Opinię Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Promocji przedstawił jej 

wiceprzewodniczący Pan Radny Adrian Galach informując, że Komisja przy 

jednym głosie wstrzymującym się uznała skargę za bezzasadną. 

Pan radny Jacek Otulak poinformował o opinii Komisji Rewizyjnej, która 

również uznała, że skarga jest bezzasadna. 

Pani Przewodnicząca, na wniosek Radnego Łukasza Salamona, poddała pod 

głosowanie wniosek Wicestarosty Mariana Krzyczkowski w sprawie uznania 



 21 

skargi za bezzasadną – przy 9 głosach za i 2 dwóch głosach przeciw (A. Galach, 

Ł. Salamon) Rada uznała skargę za bezzasadną; następnie przegłosowano 

projekt uchwały w tej sprawie - przy 9 głosach za i 2 dwóch głosach 

wstrzymujących się (A. Galach, Ł. Salamon) Rada Powiatu rawskiego podjęła 

uchwałę nr XXVIII/148/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Rawskiego, której projekt stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Następnie prezentację nt. szlaków rowerowych na terenie Powiatu 

Rawskiego i włączenia ich do szlaków „Green Velo” i „Velo Mazovia”  

przedstawił Pan Tomasz Walas. 

Prezentacja stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 12 Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy 

Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

 

Informację przedstawił Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski. 

Rada Powiatu Rawskiego piątej kadencji na swojej XXVII sesji w dniu  

19 maja 2017 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała nr XXVII/139/2017 w sprawie zmian budżetu roku 2017; 

2. Uchwała nr XXVII/140/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017-2026; 

3. Uchwała nr XXVII/141/2017 w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia zadań  związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 

niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych  

z PFRON, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2017 r. 

Do dnia dzisiejszego wpłynęły żadne zastrzeżenia i uwagi organów 

nadzoru.     

W okresie od ostatniej sesji Zarząd Powiatu odbył pięć posiedzeń omawiając 

następujące sprawy  

23.05.2017 r.: 

1) Zatwierdził warunki opłatnego przekazania sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej w ul. Targowej na rzecz Rawskich Wodociągów i Kanalizacji  

Spółka z o.o. w Rawie Mazowieckiej.   

2) Zatwierdził wynik postępowania przetargowego do 30000 EURO na 

malowanie oznakowania poziomego dróg powiatowych (RAWDRÓG  

30.079 zł). 

3) Zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego zadanie pn. Przebudowa drogi 

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

Sanogoszcz, dofinansowanego z programu PROW 2014-2020( ERBEDIM  

Sp. z o.o. Piotrków za 1 590 833 zł). 
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4) Wyraził zgodę na  przygotowanie postępowania do 30 tys. EURO na 

pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie drogi powiatowej nr 

4306E (Wiechnowice) – Lesiew na odcinku Sierzchowy - Sanogoszcz. 

5) Wyraził zgodę  na zakup kruszywa w ilości 650 ton, na bieżące utrzymanie 

dróg powiatowych: nr 4116E na odc. Sanogoszcz- Ossowice, nr 4120E na odc. 

Podskarbice Królewskie - Komorów, nr 4113E na odc. Mroczkowice -  

gr. powiatu oraz na niezbędne bieżące utrzymanie  poboczy  dróg powiatowych 

– zamówienie do 30 000 E. 

6) Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie sprawozdania finansowego 

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za 2016 rok. 

7) Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu przedstawiający raportu o sytuacji 

ekonomiczno-finansowej SPZOZ za 2016 rok. 

 

8) Zapoznał się z zawiadomieniem Burmistrza Rawy Mazowieckiej  

o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rawa Mazowiecka w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Mszczonowskiej  

i Białej, Niepodległości i Krakowskiej. 

9) Uzgodnił zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biała 

Rawska. 

10) Wyraził zgodę na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość 

nieruchomości  stanowiącej własność Powiatu Rawskiego położonej w Białej 

Rawskiej przy ul. Mickiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

obrębu 2 jako działki nr: 253/14, 254/9, 254/10, w związku z planowanym 

zbyciem nieruchomości. 

11) Zatwierdził wystąpienie do Starosty Rawskiego z wnioskiem  

o zatwierdzenie  Inwentaryzacji Stanu Lasów  na działkach Powiatu Rawskiego 

położonych w Rawie Mazowieckiej (dz. 6/7 i 124), w związku z opracowaną 

dokumentacją. 

12) Wyraził zgody na wycięcie i zagospodarowanie  posuszu (drzew 

obumarłych), złomów i wywrotów w ilości ok. 6-8 m3 z lasu stanowiącego 

własność Powiatu Rawskiego znajdującego się na działce poł. w obrębie nr 6 m. 

Rawa Mazowiecka oznaczonej  nr 124 (obr. nr 6) oraz  wyraził zgodę na 

wszczęcie procedury wycięcia uschłego modrzewia, które rosło na działce przy  

parkingu przy pl. Wolności 1.  

13) Zatwierdził  wynik postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatu 

szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości Skarbu Państwa, 

położonych w obrębach Julianów Lesiewski, gm. Biała Rawska i Niwna, gm. 

Rawa Mazowiecka,  w związku z wnioskami u ustanowienie  służebności  

przesyłu. 

14) Wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 

30 tys euro z zakresu administracji rządowej na wykonanie modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków obrębów Błażejewice, Narty, Niemirowice, 

Podlesie, Zakrzew gm. Biała Rawska.     
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15) Podjął Uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

16)  Podjął Uchwałę w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady 

Powiatu. 

 29.05.2017 r.:  

1) Uzgodnił lokalizację projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia  

w działkach nr ew. 307/3, 307/4,207/10 w obrębie Annosław, stanowiącej pas 

drogowy drogi powiatowej nr 4105E Rossocha - Zuski. Inwestycja stanowi 

kolejny etap planu gazyfikacji powiatu rawskiego (SIME Polska). 

2) Uzgodnił lokalizację projektowanego przyłącza kablowego NN w działce  

nr ew. 480/2 w obrębie Jeżów, stanowiącej pas kolei wąskotorowej. Przyłącze 

zostało zaprojektowane dla zasilania obiektów kolejowych – stacja Jeżów. 

 

3) Uzgodnił lokalizację projektowanego przyłącza kablowego NN w działce  

nr ew. 480/2 w obrębie Jeżów, stanowiącej pas kolei wąskotorowej do działki  

nr ew. 500/3 w Jeżowie ul. Kolejowa.  

4) Wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej  

30 tys. euro z zakresu administracji rządowej na weryfikację operatów 

technicznych i aktualizacje baz EGiB, BDOT500 .  

6.06.2017 r.:  

1) Rozpatrzył pozytywnie wniosek w sprawie przebudowy zjazdu publicznego  

z ul. Targowej (działka nr ew. 308/6 w obrębie 4 miasto Rawa Mazowiecka)  

do działki nr ew. 308/20 w obrębie 4 w związku z budową stacji paliw płynnych 

na  tej działce. 

2) Unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia pn. naprawa główna 

lokomotywy PX48-1911 – brak ofert. 

3) Zatwierdził wynik postępowania  do 30000 EURO na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru przy przebudowie drogi powiatowej nr 4306E 

(Wiechnowice) – Lesiew na odcinku Sierzchowy - Sanogoszcz. (Zakład Robót 

Drogowych Edward Grzegorzewski- za 14.883 zł.) 

4) Rozpatrzył wniosek radnego Adriana Galacha o przeprowadzenie kontroli  

i badań wbudowanych materiałów na boiskach sportowych ze sztuczną 

nawierzchnią będących własnością Powiatu Rawskiego( wystąpić do producenta 

czy posiada aktualne badania dopuszczające do użytku zastosowane granulaty  

i zrobić rozeznanie kto takie badanie mógłby wykonać i za jaka cenę?) 

5) Rozpatrzył wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  

o zwiększenie powierzchni placówki celem utworzenia sali doświadczania 

świata (SP ZOZ zaproponuje pomieszczenia na ten cel). 

6) Zapoznał się z  zaleceniami Wojewody Łódzkiego w sprawie zakupu 

agregatów prądotwórczych wysokiej mocy ( Zarząd zalecił: przeprowadzić 

rozeznanie w potrzebach tego typu sprzętu w Starostwie oraz wystąpić do jst  

w kwestii stopnia zabezpieczenia funkcjonowania jednostek na wypadek braku 

prądu). 
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7) Zapoznał się z zaleceniami Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Łodzi w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej  

(wartość prac oszacowano na kwotę 53.000 zł) 

8) Wskazał przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji 

konkursowej, która zostanie powołana do wyłonienia kandydatów na 

dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Rawski.( M. Charążka, T. Damaz 

i A. Latek). 

9) Zatwierdził wynik postepowania  w sprawie zlecenia wykonania operatu 

szacunkowego określającego wartość nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Rawskiego położonej w Białej Rawskiej przy ul. Mickiewicza, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 2 jako działki nr: 253/14, 

254/9, 254/10, w związku z planowanym zbyciem nieruchomości. 

 

10) Podjął uchwałę  w sprawie wrażenia zgody na obciążenia służebnością  

przesyłu, na rzecz RAWiK Sp-ka z o.o., nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Rawskiego, położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej ( 

obręb nr 4, dz nr: 307/11, 308/5, 308/27). 

11) Zatwierdził wynik przetargu dotyczącego sprzedaży przez Powiat Rawski 

prawa użytkowania wieczystego do  nieruchomości  położonej w Rawie 

Mazowieckiej przy ul. Krakowskiej (dz. nr  1328/20,  obr.4). 

12) zatwierdził zaproponowany porządek XXVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 

22.06.2017 r. 

 12.06.2017 r.:  

1)  Powołał Komisje konkursowa do wyłonienia kandydatów na dyrektorów 

szkół w: 

-Liceum Ogólnokształcącego im Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie 

Mazowieckiej, 

-Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej, 

-Zespołu Szkól Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 

Kopernika w Rawie Mazowieckiej, 

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 

2) Zatwierdził postępowanie (przetarg nieograniczony) o wartości poniżej  

30 tys. euro z zakresu zadań rządowych w sprawie wyłonienia wykonawcy na 

utworzenie, uruchomienie i wdrożenie inicjalnej bazy danych Powiatowego 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego obejmującej Powiat Rawski. 

3) Zapoznał Zarząd z szacunkiem wartości nieruchomości w Rawie Maz. przy ul 

Zwolińskiego - dz.nr 549/4.  

4) Zatwierdził wynik postępowania o wartości poniżej 30 tyś. euro w sprawie 

zlecenia wykonania projektu podziału dz. nr 299 własność Powiatu Rawskiego, 

poł. w obr. 1 m. Rawa Mazowiecka przy ul. Kolejowej. 
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22.06.2017 r.: 

1)   Zapoznał się z  zawiadomieniem Burmistrza Białej Rawskiej o przystąpieniu 

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała 

Rawska – fragmenty wsi Franopol i Rzeczków. 

2)    Uzgodnił zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Biała Rawska – fragment obszaru wsi Lesiew. 

3) Wyraził zgodę  na zawarcie umowy ze Związkiem Powiatów Województwa 

Łódzkiego na użyczenie lokali biurowych w związku z realizacją projektu 

„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług 

przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”.  

4) Przedstawił informację w sprawie sprzedaży przez Powiat Rawski prawa 

użytkowania wieczystego do  nieruchomości  położonej w Rawie Mazowieckiej 

przy ul. Krakowskiej (dz. nr  1328/20,  obr.4). 

5) Podjął uchwałę w sprawie  przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. 

 

6) Zapoznał się z  informacją AMG Centrum Medyczne Sp .z o.o. o działaniach 

podjętych w kierunku złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych 

planowanych robót inwestycyjnych i remontowych w szpitalu Św. Ducha  

w Rawie Mazowieckiej 

 

Ad. 13 Interpelacje i zapytania Radnych – nie zgłoszono żadnych.  

 

Ad. 14 Sprawy różne: 

Pan Sekretarz Sławomir Stefaniak przypomniał, że jest w planie wizyta  

na Ukrainie w zaprzyjaźnionym Powiecie Bohoduchiw, prosząc decydowanie się 

na wyjazd gdyż trzeba byłoby odpowiednio wcześnie zarezerwować bilety na 

przelot, jeżeli transport odbywałby się samolotem. 

Pan radny Adrian Galach zapytał, czy w miesiącu lipcu lub sierpniu 

planowana jest sesja rady Powiatu. 

Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że wszystko zależy od tego czy nie 

pojawi się potrzeba podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie. 

Pan Tomasz Walas złożył wniosek o transmisję obrad sesji Rady Powiatu  

na żywo w internecie, gdyż brak takiej transmisji jest złamaniem zapisów ustawy 

o dostępie do informacji publicznej. 

 

Ad. 15 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  

- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 17:45 dokonała 

zamknięcia obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
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W załączeniu: 

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 

Sporządził: Tomasz Góraj  

 

  


