
P R O T O K Ó Ł  NR  XXIX/2017 

z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 14 września 2017 roku  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

o godz. 1000 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 11 Radnych,  

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji. Następnie Przewodnicząca 

Rady zaproponowała, żeby uczcić minutą ciszy wszystkich, którzy polegli  

we wrześniu 1939 roku w obronie Ojczyzny. 

 

Ad.2 Do porządku obrad XXIX sesji Rady Powiatu Rawskiego, propozycję 

zgłosił Pan radny Henryk Majewski – jako punktu nr 16 – podjęcie stanowiska 

Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zwiększenia przez władze 

Rzeczypospolitej pomocy finansowej dla gospodarstw dotkniętych klęskami 

pogodowymi. 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 XXVIII 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 zmiany uchwały nr XXIX/198/2013 Rady Powiatu 

Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 27 września 2013 roku w sprawie 

obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/56/2007 Rady Powiatu 

Rawskiego z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów oraz na 

pokrycie deficytu budżetowego; 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/157/2009 Rady Powiatu 

Rawskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej 

zaciągniętych pożyczek i kredytów; 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/2015 Rady Powiatu 

Rawskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu; 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/212/2010 Rady 

Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2010 roku  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu 

budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych pożyczek i kredytów; 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu 

chojnickiego; 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady 

udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym  

w Powiecie Rawskim, wpisanym do rejestru zabytków; 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu przez Powiat Rawski; 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/122/2016 Rady Powiatu 

Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie 

organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora 

finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rawski; 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań 

związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz 

wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych 

zadań w 2017 r.; 

16. Stanowisko Rady Powiatu w sprawie zwiększenia przez władze 

Rzeczypospolitej pomocy finansowej dla gospodarstw dotkniętych klęskami 

pogodowymi; 

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

Zarządu w okresie międzysesyjnym; 

18. Interpelacje i zapytania Radnych; 

19. Sprawy różne i wolne wnioski; 

20. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XXVIII 

sesji Rady Powiatu Rawskiego. Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie protokół  

z XXVIII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

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

dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku 

bieżącego. Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu 

Rawskiego: 

Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 

W dziale 600 – transport i łączność w związku z wygaśnięciem zobowiązania 

Powiatu Rawskiego na udzielenie pomocy finansowej zmniejsza się plan 

wydatków majątkowych na dotację dla Gminy Rawa Mazowiecka o kwotę  

300 000 zł. Wobec powyższego zmniejszeniu ulega również plan dochodów 
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majątkowych w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo (źródło finansowania 

powyższego zadania inwestycyjnego). W dziale tym również w związku  

z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1316E w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową 

nr 4108E Wałowice – Wilkowice w m. Wilkowice” na 2018 rok zmniejsza się 

plan dochodów majątkowych i wydatków inwestycyjnych w budżecie 2017 

roku. Dodatkowo na podstawie uchwały nr XXIX/220/17 Rady Miasta Rawa 

Mazowiecka z dnia 12 czerwca 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu 

dotacji celowej w kwocie 15 000 zł na przebudowę chodnika przy ul. Księże 

Domki w Rawie Mazowieckiej. Pozostałe 50 % potrzebne do realizacji zadania 

uzupełnia się środkami z rezerwy ogólnej. Na podstawie uchwały  

nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 7 sierpnia 2017 roku 

dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej 

w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne  

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4129E Kaleń – Lubania”. W dziale 710  

- Działalność usługowa środkami z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 

275 430 zł zabezpiecza się realizację zadań związanych z prowadzeniem 

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym zwiększonych  

o 93 800 zł wydatków majątkowych oraz o 181 630 zł wydatków bieżących. 

W odpowiedzi na apel o pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na 

usuwanie skutków nawałnicy w dziale 600 – Transport i łączność, 60078  

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ze środków z rezerwy ogólnej 

zabezpiecza się kwotę 10 000 zł na dotację celową na pomoc finansową.  

W związku z rozpoczęciem działalności Katolickiego Publicznego Liceum 

Ogólnokształcącego prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Jezusa 

Chrystusa Króla Wszechświata ze środków z rezerwy celowej oświatowej 

zabezpiecza się środki na dotacje podmiotową z budżetu dla publicznej 

jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 

samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 76 231 zł. 

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

wychowawcza w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Rawskiego 

zwiększonymi przychodami w kwocie 1 373 890 zł (wolne środki z lat 

ubiegłych) oraz środkami z rezerwy celowej oświatowej w wysokości 339 523 

zł uzupełnia się braki na wydatki w łącznej kwocie 1 713 413 zł. W rozdziale 

85324 PFRON zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 7 425 zł. Są to 

środki finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi, 

promocji i ewaluacji programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku. 

Zgodnie z pismem nr DF.VII.4021.5.3.2017.MŚ z dnia 24 lipca 2017 roku  

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększono dochody  

w rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 81 000 zł. Są to środki  

z Funduszu Pracy, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie w 2017 roku 

kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 
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Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej w szczególności pełniących 

funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze. 

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w szkołach i placówkach 

oświatowo-wychowawczych Powiatu Rawskiego zwiększa się plan dochodów 

własnych z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Ponadto w związku  

z zawartymi porozumieniami i umowami w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Rawskiemu: 

- z Gminą Regnów nr 14/2017 (nasz nr 61/2017) z 03.03.2017 r., 

- z Gminą Rawa Mazowiecka nr Zd.3153.1.2017.25 (nasz nr 79/2017)  

z 02.03.2017 r., 

- z Gminą Cielądz nr Or.SO.2150.35.2017 (nasz nr 137/2017) z 29.06.2017 r., 

- z Gminą Sadkowice nr 248/2017 (nasz nr 170/2017) z 22.08.2017 r., 

- z Gminą Biała Rawska nr 7/OKP/2017 (nasz nr 62/2017) z 23.02.2017 r., 

- z Gminą Miasto Rawa Mazowiecka nr OKZiS.8030.1.2017 z 19.05.2017 r., 

zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka 

wychowawcza na pokrycie kosztów usług lekarza psychiatry dziecięcego 

zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie 

Mazowieckiej. 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej w dziale 

855 – Rodzina dokonuje się przesunięcia środków między zadaniami w kwocie 

23 689 zł ze środków przeznaczonych na dotację dla miasta Łodzi do planu 

dotacji dla Województwa Łódzkiego. Zmiana wynika z konieczności 

zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu Powiatu 

Rawskiego w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Łodzi. 

W związku z decyzją Zarządu Powiatu Rawskiego o rezygnacji z realizacji 

zadnia inwestycyjnego Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów  

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

1911 w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się 

dochody majątkowe o 175 000 zł kwotę oraz dochody bieżące o 70 000 zł. 

Pozostałe środki zabezpieczone na realizację zadania w kwocie 45 052 zł zostają 

przesunięte miedzy działami do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

na wydatki związane z pracami remontowymi w internacie i stołówce szkolnej 

w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Druga część środków 

przewidzianych na Rewitalizację Zabytkowej Kolei Wąskotorowej,  

a zaplanowana w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

zostaje przeznaczona na nowe konieczne do wykonania zadania inwestycyjne w 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej – 71 000 zł oraz 

18700 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Pozostałe 

300 zł zasili rezerwę ogólną. Ponadto w dziale 600 – transport i łączność,  

700 – gospodarka mieszkaniowa, 710 – działalność usługowa, 750 – 

administracja publiczna i 851 – ochrona zdrowia w związku z ponadplanowym 

wykonaniem zwiększa się plan dochodów. Powyższe środki zwiększyły rezerwę 

ogólną. 
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Przychody, Rozchody 2017 roku. Zwiększa się planowane przychody roku 2017 

o kwotę 1 373 252 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych oraz o 275 430 

zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych (środki z gospodarowania zasobem 

geodezyjnym i kartograficznym). Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych 

do realizacji w 2017 roku. 

Zmniejszenia: 

300 000 zł dotacja dla Gminy Rawa Mazowiecka; 

145 636 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E w zakresie przebudowy 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108E Wałowice – Wilkowice  

w m. Wilkowice;  

90 000 zł Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów  

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

1911; 

290 052 zł Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – 

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

Zwiększenia: 

30 000 zł Budowa chodnika przy ul. Księże Domki w Rawie Mazowieckiej; 

100 000 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4129E Kaleń – Lubania; 

93 800 zł Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarki, 

urządzenia skanujące, urządzenia archiwizujące wraz z oprogramowaniem); 

60 000 zł Wymiana okien w starej części budynku w Zespole szkół 

Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej; 

11 000 zł Odprowadzenie wód deszczowych w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej; 

18 700 zł Termomodernizacja łącznika w budynku Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 

Dotacje udzielone w roku 2017 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 

do sektora finansów publicznych - zmniejszenia: 

300 000 zł dotacja dla Gminy Rawa Mazowiecka – zadania własne; 

23 689 zł dotacja dla Miasta Łódź – zadania własne. 

Zwiększenia: 

10 000 zł dotacja dla Powiatu Chojnickiego – zadania własne; 

76 231 zł dotacja dla Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego 

prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata w Rawie Mazowieckiej -zadania własne; 

23 689 zł dotacja dla Województwa Łódzkiego – zadania własne; 

10 000 zł dotacja dla Klubu Sportowego – zadania własne.  

 

Pan radny Adrian Galach zapytał czy zadań remontowych w szkołach nie 

można było wykonać w okresie wakacyjnym i czy remonty wykonane zostaną 

przed nadejściem zimy. 
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Pan Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że nie ma żadnych zagrożeń  

co do wykonania remontów przed nadejściem zimy i wykonywane one będą bez 

zbytniej ingerencji w prace szkół. 

Pan Radny Galach nawiązał też do planowanej dotacji dla klubów 

sportowych w kwocie 10 tys. zł, zaznaczając, że jest to potrzebna inicjatywa  

i wyraził przekonanie, że w kolejnym roku ta kwota wsparcia będzie wyższa. 

Pan radny Bogdan Pietrzak zapytał jak ta dotacja dla klubów sportowych 

będzie dzielona i ile klubów będzie ona obejmować. 

Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że będzie określony regulamin, 

ogłaszany każdorazowo na podstawie uchwały, która będzie procedowana na 

dzisiejszej sesji. 

       Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów połączonej z Komisją 

Komunikacji i Transportu przedstawił Radny Tadeusz Damaz. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę  

nr XXIX/149/2017 w sprawie zmian budżetu roku 2017, której projekt stanowi 

załącznik  nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.5 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 14 września 2017 roku  

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

2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę 

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

zmiany w wykazie przedsięwzięć. 

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zmiany: 

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska – etap II 

Wartość kosztorysowa zadania 4 390 242,00 zł. Nakłady poniesione do 2016 

roku 1 639 136,00 zł. Nakłady planowane na 2017 rok 0,00 zł, w tym środki 

własne powiatu 0,00 zł. Nakłady planowane na 2018 rok 2 751 106,00 zł, w tym 

środki własne powiatu 1 375 553,00 zł. 

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz  

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

– (Raducz) w m. Wilkowice”. Wartość kosztorysowa zadania 2 380 618,00 zł. 

Nakłady poniesione do 2016 roku 736 382,00 zł. Nakłady planowane na 2017 

rok 0,00 zł, w tym środki własne powiatu 0,00 zł. Nakłady planowane na 2018 

rok 1 644 236,00 zł, w tym środki własne powiatu 822 188,00 zł. 

3. „Poprawa dostępności komunikacyjnej gmin: Biała Rawska, Regnów  

i Sadkowice do dróg wojewódzkich nr 707 i 725 poprzez przebudowę dróg 
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powiatowych nr 4118E na odc. Rylsk- Turobowice i nr 4306E na odc. 

Kazimierzów - Lesiew”.  

Wartość kosztorysowa zadania 8 377 684,00 zł. Nakłady poniesione do 2016 

roku 7 930 914,00 zł. Nakłady planowane na 2017 rok 446 770,00 zł, w tym 

środki własne powiatu 12 255,00 zł. 

         Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów połączonej z Komisją 

Komunikacji i Transportu przedstawił Radny Tadeusz Damaz. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę XXIX/150/2017 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na 

lata 2017-26, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/198/2013 Rady 

Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 27 września 2013 roku  

w sprawie obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

W tym miejscu Pani Skarbnik omówiła mechanizm zaproponowany  

w uchwałach o zmianie terminu wykupu obligacji i o wydłużeniu terminu spłaty 

kredytów – zmiany te pozwolą na wydłużenie terminów spłaty długu, co pozwoli 

bezpiecznie sporządzać kolejne projekty budżetów i wieloletnich prognoz 

finansowych (na gruncie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych). Zmiany przewidują wydłużenie terminu spłaty obligacji o lat 5  

a w przypadku kredytów – o 5 lub 10 lat. 

Radny Adrian Galach zapytał jakie koszty pojawiły by się, gdyby te kredyty 

jednak nie były terminowo spłacane przez Powiat. 

Pani Skarbnik Marzena Pakułą odpowiedziała, że każda z umów przewiduje 

karne odsetki i na pewno gdyby pojawiła się nieterminowa spłata zobowiązań, 

trzeba było by zapłacić takie kwoty, jednak na chwilę obecną Powiat ma 

uregulowaną spłatę rat za rok obecny i przyszły. 

Pan radny Bogdan Pietrzak zapytał czy w związku z wydłużeniem terminu 

spłat zwiększy się kwota obsługi długu Powiatu. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeżeli będzie stosowany aktualny 

mechanizm spłaty rat (czyli nadpłacanie rat), to kwota obsługi długu nie powinna 

wzrosnąć. 

Pozytywną opinię połączonych komisji (Komunikacji i Budżetu) przedstawił 

pan radny Tadeusz Damaz. 

Rada Powiatu Rawskiego, przy trzech głosach wstrzymujących się 

(A.Galach. B.Pietrzak, Ł.Salamon), przyjęła uchwałę nr XXIX/151/2017  

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/198/2013 Rady Powiatu Rawskiego w 

Rawie Mazowieckiej z dnia 27 września 2013 roku w sprawie obligacji oraz 
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zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, której projekt stanowi załącznik  

nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/56/2007 Rady Powiatu 

Rawskiego z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów oraz na pokrycie 

deficytu budżetowego.  

Zmiana uchwały pozwoli na rozłożenie w czasie spłaty długu (wydłużenie  

o 5 lat), co będzie miało pozytywne skutki na gruncie art. 243 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Powiat będzie bezpiecznie 

spełniać zapisy Ustawy i sporządzać na kolejne lata Budżety oraz Wieloletnie 

Prognozy Finansowe. 

Pozytywną opinię połączonych komisji (Komisja Komunikacji, Transportu  

z Komisją Budżetu i Finansów) przedstawił Pan Radny Tadeusz Damaz. 

Rada Powiatu Rawskiego, przy trzech głosach wstrzymujących się 

(A.Galach. B.Pietrzak, Ł.Salamon), przyjęła uchwałę nr XXIX/152/2017  

w sprawie zmiany uchwały nr IX/56/2007 Rady Powiatu Rawskiego z dnia  

21 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów oraz na pokrycie deficytu 

budżetowego, której projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/157/2009 Rady 

Powiatu Rawskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej 

zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

Zmiana uchwały pozwoli na rozłożenie w czasie spłaty długu (wydłużenie  

o 5 lat), co będzie miało pozytywne skutki na gruncie art. 243 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Powiat będzie bezpiecznie 

spełniać zapisy Ustawy i sporządzać na kolejne lata Budżety oraz Wieloletnie 

Prognozy Finansowe. 

Pozytywną opinię połączonych komisji (Komisja Komunikacji, Transportu  

z Komisją Budżetu i Finansów) przedstawił Pan Radny Tadeusz Damaz. 

Rada Powiatu Rawskiego, przy trzech głosach wstrzymujących się 

(A.Galach. B.Pietrzak, Ł.Salamon), przyjęła uchwałę nr XXIX/153/2017  

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/157/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 

25 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek  

i kredytów, której projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
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Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/2015 Rady Powiatu 

Rawskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu. 

Zmiana uchwały pozwoli na rozłożenie w czasie spłaty długu (wydłużenie  

o 5 lat), co będzie miało pozytywne skutki na gruncie art. 243 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Powiat będzie bezpiecznie 

spełniać zapisy Ustawy i sporządzać na kolejne lata Budżety oraz Wieloletnie 

Prognozy Finansowe. 

Pozytywną opinię połączonych komisji (Komisja Komunikacji, Transportu  

z Komisją Budżetu i Finansów) przedstawił Pan Radny Tadeusz Damaz. 

Rada Powiatu Rawskiego, przy trzech głosach wstrzymujących się 

(A.Galach. B.Pietrzak, Ł.Salamon), przyjęła uchwałę nr XXIX/154/2017  

w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/2015 Rady Powiatu Rawskiego z dnia  

29 kwietnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

finansowanie deficytu budżetu, której projekt stanowi załącznik nr 7  

do niniejszego protokołu. 

 

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/212/2010 Rady 

Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2010 roku  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu 

oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

pożyczek i kredytów. 

Zmiana uchwały pozwoli na rozłożenie w czasie spłaty długu (wydłużenie  

o 10 lat), co będzie miało pozytywne skutki na gruncie art. 243 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Powiat będzie bezpiecznie 

spełniać zapisy Ustawy i sporządzać na kolejne lata Budżety oraz Wieloletnie 

Prognozy Finansowe. 

Pozytywną opinię połączonych komisji (Komisja Komunikacji, Transportu  

z Komisją Budżetu i Finansów) przedstawił Pan Radny Tadeusz Damaz. 

Rada Powiatu Rawskiego, przy trzech głosach wstrzymujących się 

(A.Galach. B.Pietrzak, Ł.Salamon), przyjęła uchwałę nr XXIX/155/2017  

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/212/2010 Rady Powiatu Rawskiego w 

Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, której 

projekt stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu 

chojnickiego. 

Jak poinformował Pan Sławomir Stefaniak - Sekretarz Powiatu,  

w odpowiedzi na apel Starosty Chojnickiego skierowany do samorządów 

terytorialnych o pomoc finansową na usuwanie skutków nawałnicy, która 
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wystąpiła w nocy z 11 na 12 sierpnia bieżącego roku, Zarząd Powiatu 

Rawskiego proponuje udzielenie pomocy finansowej powiatowi chojnickiemu  

w formie dotacji celowej (10 tys. zł); na podstawie niniejszej uchwały zostanie 

sporządzona umowa pomiędzy Zarządem Powiatu Rawskiego a Zarządem 

Powiatu Chojnickiego. 

Pozytywną opinię połączonych komisji (Komisja Komunikacji, Transportu  

z Komisją Budżetu i Finansów) przedstawił Pan Radny Tadeusz Damaz. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIX/156/2017  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu chojnickiego, której 

projekt stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego 

zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w Powiecie 

Rawskim, wpisanym do rejestru zabytków. 

Projekt uchwały omówił Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu: 

Zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami dotacja na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ 

stanowiący powiatu na zasadach określonych w podjętej przez ten organ 

uchwale. Dotacja z budżetu Powiatu Rawskiego na wykonanie prac przy jednym 

zabytku może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru. W przypadku gdy beneficjent na prace przy 

zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej  

z budżetu Powiatu Rawskiego wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych 

środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na 

wykonanie tych prac. Organy uprawnione do udzielania dotacji prowadzą 

wykazy udzielonych dotacji oraz informują się wzajemnie o udzielonych 

dotacjach. 

Pan radny Bogdan Pietrzak zapytał czy kwota dotacji będzie wynosić 50% 

wartości inwestycji czy do 50 %. 

Pan Sekretarz Sławomir Stefaniak doprecyzował, że uchwała określa 

wysokość dotacji do 50 %, natomiast  jeżeli zabytek, posiada wyjątkową 

wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia 

złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona  

w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

Pozytywną opinię połączonych komisji (Komisja Komunikacji, Transportu  

z Komisją Budżetu i Finansów) przedstawił Pan Radny Tadeusz Damaz, 

natomiast o pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Promocji 

poinformowała Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego. 



 11 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIX/157/2017  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji 

celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku położonym w Powiecie Rawskim, wpisanym  

do rejestru zabytków, której projekt stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad.13 Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu przez Powiat Rawski. 

Projekt uchwały omówił Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej: 

Jednym z zadań Samorządu Powiatowego jest wspieranie i organizacja 

współzawodnictwa sportowego na terenie Powiatu. Podjęcie uchwały w sprawie 

dofinansowania rozwoju sportu przez Powiat Rawski, posłuży podniesieniu 

poziomu sportowego uprawianych dyscyplin sportowych przez zawodników  

i zawodniczki w klubach sportowych funkcjonujących na terenie Powiatu oraz 

umożliwi im wsparcie finansowe, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 1600). 

Uchwała ma posłużyć też umasowieniu sportu i promocji Powiatu Rawskiego. 

Jak dodał Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski, do tej pory wspierany był 

sport szkolny przez promocję Powiatu lub zakup nagród, a w tej uchwale 

przewiduje się wpieranie sportu klubowego. 

Pan Radny Bogdan Pietrzak zasugerował, żeby po uchwaleniu uchwały 

informacja taka dotarła do klubów sportowych, tak żeby mogły one wziąć udział 

w ogłoszonym konkursie. 

Pan Radny Łukasz Salamon zapytał czy w uchwale nie trzeba sprecyzować 

podmiotu, który może ubiegać się o dotację poprzez wskazanie czy to ma być 

klub sportowy lub też stowarzyszenie. 

Pan dyrektor Latek odpowiedział, że §4 uchwały szeroko określa zakres 

podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację i mogą to być też stowarzyszenia, 

które w swojej działalności statutowej mają działalność sportową lub 

rekreacyjną. 

Pozytywną opinię połączonych komisji (Komisja Komunikacji, Transportu  

z Komisją Budżetu i Finansów) przedstawił Pan Radny Tadeusz Damaz,  

a o pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Promocji 

poinformowała Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIX/158/2017  

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez 

Powiat Rawski, której projekt stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/122/2016 Rady 

Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie 
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organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora 

finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rawski. 

Projekt uchwały omówił Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej: 

Od 1 września 2017 r. zostało wprowadzonych wiele zmian dotyczących 

oświaty. Wobec powyższego Rada Powiatu Rawskiego poczyniła kroki mające 

na celu wdrożenie w życie zmieniających się przepisów prawa. Jednym z nich 

było podjęcie w dniu 21 marca 2017 r. Uchwały Nr XXV/134/2017 r. Rady 

Powiatu Rawskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych. Z zapisów powyższej uchwały wynika,  

że Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej od 1 września 

2017 r. zmieni nazwę na Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej  

- Curie w Rawie Mazowieckiej. Z zapisu w § 4 usunięty został wyraz 

"sprawozdawczości", gdyż zgodnie z § 4 pkt 3 lit.b Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1015; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 441 oraz z 2017 r.  

poz. 699) do sporządzania i przekazywania sprawozdań w imieniu jednostki  

są obowiązani kierownicy jednostek organizacyjnych podległych jednostkom 

samorządu terytorialnego - Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S i Rb-50. Wobec 

powyższego podjęcie niniejszej uchwały zmieniającej dotychczas widniejące 

zapisy jest jak najbardziej zasadne. 

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Promocji 

poinformowała Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIX/159/2017  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/122/2016 Rady Powiatu Rawskiego  

w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji 

wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów 

publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rawski, której 

projekt stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań 

związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz 

wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych 

zadań w 2017 r. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Halina Bartkowicz - Błazejewska  

– dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej: 

W dniu 10 lipca 2017r. od Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych wpłynęła informacja, że ze względu na przekazanie 

przez GUS błędnych danych dotyczących liczby osób niepełnosprawnych 

bezrobotnych i poszukujących pracy oraz niepozostających w zatrudnieniu 

będzie dokonany ponowny podział środków przewidzianych dla 
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samorządowych w planie Funduszu na rok bieżący. Informacja o nowej 

wysokości środków PFRON dla powiatu rawskiego wpłynęła w dniu 24 lipca 

2017 r. Środki te zostały zwiększone o kwotę 13.488 zł. Proponuje się 

przeznaczyć powyższą kwotę na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych. 

Pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił jej 

przewodniczący Wicestarosta Marian Krzyczkowski. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIX/160/2017  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań związanych  

z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości 

środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2017 r., 

której projekt stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.16 Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu w sprawie zwiększenia przez władze 

Rzeczypospolitej pomocy finansowej dla gospodarstw dotkniętych klęskami 

pogodowymi. 

Propozycję stanowiska Rady Powiatu odczytał Pan Henryk Majewski  

– przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Terenami. 

Pan Starosta Józef Matysiak zaproponował, żeby w stanowisku dopisać,  

że przedkłada się je Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady 

Ministrów, Ministrowi Rolnictwa, Wojewodzie, Zarządowi Województwa  

i samorządom z terenu powiatu rawskiego. 

Pan Radny Bogdan Pietrzak stwierdził, że pomoc była jednak przyznana  

(a nie jak do tej pory były proponowane kredyty preferencyjne), może nie  

w wystarczającej kwocie, dlatego też zaproponował, żeby dodać podziękowania 

dla Pani Premier i Wojewody. Ponadto Radny Pietrzak zaproponował, żeby 

wpisać potrzebę większej kontroli nad zakładami ubezpieczeniowymi jak  

i zwiększenie pomocy dla małych średnich gospodarstw. 

Pan Starosta Józef Matysiak zaproponował, żeby podziękować gminnym 

komisjom szacującym straty, wpisać do kogo ma być wysłane to stanowisko  

a z podziękowaniami dla rządu wstrzymać się do czasu jak proces szacowania  

i wypłat zostanie zakończony. 

Pan radny Łukasz Salamon stwierdził, że według niego stanowisko jest zbyt 

pośpiesznie przygotowane i bez udziału wszystkich radnych. Pan Radny 

Salamon wskazał co jeszcze powinno znaleźć się w tym stanowisku: dopisanie 

krzewów owocowych (stanowisko obejmuje tylko drzewa owocowe); jakie 

gatunki drzew wymarzły (stanowisko jest ogólnikowe), posługujemy się 

gatunkami drzew, a nie wskazujemy powierzchni upraw dotkniętych 

niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi; Pan Radny Salamon zwrócił  

też uwagę na to że piszemy o gradobiciu, które zniszczyło wszystkie uprawy,  

a przecież nie wszystkie uprawy zostały zniszczone; podobnie zapis o trudnej 
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sytuacji ekonomicznej gospodarstw – Radny Salamon sugeruje, żeby wskazać 

których gospodarstw i prowadzących jaką działalność. Dlatego też Pan radny 

Salamon zaproponował, żeby przedyskutować to stanowisko, tak żeby z niego 

wynikało, że wspieramy rolników i sadowników, w sytuacji gdy niektórzy  

z nich znaleźli się w bardzo trudnym położeniu. 

Pan Starosta Józef Matysiak stwierdził, że nie ujmiemy wszystkiego w tym 

stanowisku, a jego intencją jest zasygnalizowanie najważniejszych problemów 

na chwilę obecną. 

Podsumowując Pani Przewodnicząca Maria Charążka stwierdziła, że na 

chwilę obecna sygnalizujemy problem, dlatego też proponuje dokonać 

niewielkich poprawek: dodanie w tytule stanowiska zwrotu „w sprawie 

zwiększenia pomocy finansowej dla gospodarstw…”, zawrzeć zwrot „sytuacja 

ekonomiczna gospodarstw jest bardzo trudna…”, a także dopisać do kogo 

wysyłamy niniejsze stanowisko. 

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie stanowisko Rady Powiatu  

– zostało one przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad. 17 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 XXVIII sesji w dniu 22 

czerwca 2017 roku: 

1. Uchwała nr XXVIII/142/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu (ogłoszona  

w Dz. U. Woj. Łódzkiego pod poz. 3688 z dnia 17 sierpnia 2017); 

2.Uchwała nr XXVIII/143/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok; 

3.Uchwała nr XXVIII/144/2017 w sprawie zmian budżetu roku 2017; 

4.Uchwała nr XXVIII/145/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017-2026; 

5.Uchwała nr XXVIII/146/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Rawie Mazowieckiej za 2016 rok; 

6.Uchwała nr XXVIII/147/2017 w sprawie dokonania oceny raportu o sytuacji 

ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2016 rok; 

7.Uchwała nr XXVIII/148/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Rawskiego. 
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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 uchwał nie wpłynęły żadne uwagi organów nadzoru. 

W okresie miedzy sesjami Zarząd Powiatu Rawskiego odbył następujące 

posiedzenia: 

27 czerwca 2017 roku: 

1) Zatwierdził  wynik postępowania  do 30.000 EURO na dostawę emulsji 

asfaltowej do remontów cząstkowych dróg powiatowych; 

2) Rozpatrzył pismo PGE Dystrybucja S.A. w sprawie ustanowienie służebności 

przesyłu w pasie kolei wąskotorowej;  

3) Zapoznał się z informacją  dotyczącą wykonania budżetu za 2016 rok. 

Ponadto poproszono o przedłożenie aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu  

w opłaceniu składek na ubezpieczenia ZUS szkół i placówek. 

w dniu 30 czerwca 2017 roku: 

1) Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współkorzystanie przez 

Związek Powiatów Województwa Łódzkiego z pomieszczeń biurowych w celu 

realizacji projektu geodezyjnego; 

2) Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu; 

3) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego. 

3 lipca 2017 roku: 

1) Zapoznał się z przedstawionymi wynikami konkursów na stanowisko 

dyrektora jednostek oświatowych; 

2) Zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym  NFZ Oddział w Łodzi – kontrola 

prowadzona w AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. Szpital św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej;  

3) Podjął uchwałę w sprawie powołania powiatowego zespołu koordynującego 

realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 

-2022;  

4) Zapoznał się z  wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej o wykonanie prac związanych  

z odprowadzeniem wód opadowych z terenu szkoły;  

5) Zapoznał się z informacją o ogłoszonej liście szpitali w sieci;  

6) Zapoznał się z zawiadomieniem Burmistrza Rawy Mazowieckiej  

o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rawa Mazowiecka: 

- obszar położony w rejonie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego,  

- obszar położony w rejonie ul. Armii Krajowej i Parkowej, 

- obszar położony w rejonie ul. 1-go Maja;  

7) Przyjął informację o unieważnieniu postępowania pn. „Modernizacja 

ewidencji gruntów i budynków dla 5 obrębów gminy Biała Rawska_1013025 
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powiat rawski_1013, województwo łódzkie_10: Błażejewice_0006, Narty_0028, 

Niemirowice_0029, Podlesie_0034, Zakrzew_0053”( brak ofert); 

8) Polecił naprawić  zerwaną części dachu na budynku przy ul. Reymonta 11  

w Rawie Mazowieckiej;  

9) Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie 

prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

położonym w Powiecie Rawskim, wpisanym do rejestru zabytków. 

11 lipca 2017 roku: 

1) Udzielił pełnomocnictwa dla  Dyrektora  PUP do reprezentowania Powiatu 

przeciwko firmie VENPOL Piotra Zółkowskiego; 

2) Zatwierdził wynik postępowania przetargowego na wymianę pieców  

w kotłowniach Starostwa (w cenie ofertowej brutto 265461,43 zł); 

3) Zapoznał się z informacją AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. o aktualnej 

sytuacji w zakresie realizacji przez Spółkę świadczeń opieki zdrowotnej  

w rodzaju ratownictwo medyczne;  

4.) Zapoznał się z przedstawioną przez dyrektora Poradni Psychologicznej 

Pedagogicznej informacją  w sprawie utworzenia Sali Doświadczania Świata  

z pozyskanych przez Poradnię środków finansowych; 

5) Zatwierdził wynik postępowania  w sprawie zlecenia wykonania operatu 

szacunkowego określającego wartości nieruchomości  objętych decyzją Starosty 

Rawskiego wydaną w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10.04.2003r                                  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. 2015.2031 ze zm.) tj. wywłaszczonych pod drogę gminną, 

położonych w obrębach: Pachy, Dańków, Byki, gm. Biała Rawska w związku  

z prowadzonym postępowaniem ustalającym odszkodowanie za wywłaszczone 

nieruchomości; 

6. Zapoznał się z informacją dotyczącą wykorzystywania nieruchomości 

przekazanych w formie darowizny przez Powiat Rawski,  na rzecz gminy Biała 

Rawska, poł. w Białej Rawskiej i Babsku; 

7. Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok;  

8. Podjął uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2017 rok. 

17 lipca 2017 roku: 

1) Zapoznał się z pismem  Wojewody Łódzkiego z dnia 11.07.2017 roku  

w sprawie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji 

i ochrony zdrowia; 

2) Zarząd Powiatu podjął decyzję o ponownym ogłoszeniu przetargu  

w postępowania przetargowym z zakresu zadań rządowych na modernizację 

ewidencji gruntów i budynków w gminie Biała Rawska;  

3) Starosta  zapoznał członków Zarządu z treścią pisma Wojewody Łódzkiego  

z dnia 11 lipca 2017 i poinformował, że w tej sprawie w dniu 17.07.2017 r.  

o godzinie 1300 odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rewizyjnej oraz 
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Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, podczas którego radni zostaną zapoznani  

z pismem Wojewody. 

18 lipca 2017 roku: 

1) Zapoznał się z informacją o przebiegu postępowania przetargowego  

na remont parowozu - wystąpiono do firmy INTERLOK PIŁA - warsztat 

kolejowy z zaproszeniem do złożenia oferty; 

2) Zatwierdził  wynik postępowania na udzielenie zamówienia publicznego  

o wartości poniżej 30 tys euro z zakresu zadań rządowych na usługę polegającą 

na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru nad pracą  pn. „Utworzenie, 

uruchomienie i wdrożenie inicjalnej bazy danych Powiatowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego obejmującej Powiat Rawski” (firma 

Geomatyka-Kraków s.c ); 

3) Podjął decyzji o wezwaniu dzierżawcy szpitala- AMG Centrum Medyczne  

do zaprzestania naruszeń umowy dzierżawy nr 210/2013 z 15.11.2013 r.  

i przywrócenia realizacji świadczeń zdrowotnych - ratownictwo medyczne; 

4) Zaakceptował odpowiedź na pismo Wojewody Łódzkiego z dnia 11.07.2017 

r. (zawierające ustosunkowanie się do zaleceń); 

5) Podjął  uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla 

nauczycieli kontraktowych ubiegających  się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

 28 lipca 2017 roku: 

1) Podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno  

– Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej ul. Niepodległości 8; 

2) Wyraził zgodę na umieszczenie reklamy na działce nr 307/12, stanowiącej 

współwłasność Powiatu  Rawskiego (poł. w Rawie Mazowieckiej przy  

ul. Targowej)  na pow. ok. 10 m 2, przez jednego ze współwłaścicieli; 

3) Informacja o wynikach postępowania  w sprawie zlecenia wykonania 

aktualizacji klasyfikacji gruntów zalesionych  w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2017-2013, na terenie gminy Cielądz; 

4) Rozpatrzył  wniosek uzgodnienia lokalizacji projektowanego przyłącza 

kablowego nN w dz. nr ew. 50 w obrębie Turobowice stanowiącej pas drogowy 

drogi powiatowej nr 4118E Pukinin–(Mogielnica), do działki nr ew. 19  

w obrębie Turobowice, stanowiącej własność Pana Daniela Żaczkiewicza 

- Zarząd poprosił o więcej danych; 

5) Rozpatrzył wystąpienie Gminy Biała Rawska o dofinansowanie z „Programu 

rozwoju sieci gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 

na rok 2018, zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 113010E Dańków 
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- Pachy” (długości 2,59 km) w wysokości 825000,00 zł - odłożył do czasu 

konstruowania budżetu; 

6) Zakończył postępowanie przetargowe na zadanie pn; ,, Naprawa główna 

lokomotywy Px48-1911( poziom utrzymania P-5)’’; 

7) Zajął stanowisko dotyczące  wystąpienia  Prezesa Fundacji Polskich Kolei 

Wąskotorowych  o przeznaczenie środków pochodzących z opłaty za służebność  

przesyłu w związku z budową gazociągu w gruntach obszaru kolejowego na: 

przywrócenie przejezdności toru dla pociągów pasażerskich na odcinku Jeżów – 

Rawa Mazowiecka oraz remont dachu zabytkowego dworca w Rawie 

Mazowieckiej; 

8) Omówił interpelację Radnego Powiatu Rawskiego Pana Adriana Galacha  

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa kierowcom i pieszym korzystającym ze 

skrzyżowania ulic: Targowej i Reymonta w Rawie Mazowieckiej - analiza przez 

Zarząd oraz Komisję Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego 

Rady Powiatu propozycji radnego; 

9) Rozpatrzył wystąpienie Gminy Biała Rawska o udzielenie zgody  

na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane oraz w 5 letnim okresie 

trwałości projektu, działkami o numerach ewidencyjnych: 127, 174, 155/3 

stanowiącymi pas drogowy drogi powiatowej nr 1334E ul. Topolowa  

w Białej Rawskiej, związanego z budową sieci kanalizacji  sanitarnej wraz  

z sięgaczami do granicy działek i sieci wodociągowej z przyłączami do granicy 

działek  w miejscowości Biała Rawska (Zarząd Powiatu podjął decyzję  

o przesunięcia omówienia tematu z uwagi na potrzebę sporządzenia opinii 

prawnej w przedmiotowej sprawie); 

 10) Informacja o zbyt niskim dofinansowaniu Marszałka Województwa 

Łódzkiego do remontu drogi dojazdowej do pól na odcinku Rylsk Duży- Porady 

Górne Łódzkiego przyznał dofinansowanie w kwocie 73 000 zł. Kwota ta nie 

pozwala na podpisanie umowy w powyższej kwestii. Zarząd Powiatu 

zdecydował o wystąpieniu do Zarządu Województwa Łódzkiego o zmianę 

decyzji; 

11) Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie; 

12) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego; 

13) Wyraził zgodę na wystąpienie do banków na wydłużenie terminów spłaty 

kredytów. 

1 sierpnia 2017 roku: 

1) Zapoznał się z wyjaśnieniami  AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. 

dotyczących  przyczyn rozwiązania umowy przez NFZ  na świadczenie opieki 

zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego; 

2) Zatwierdził odpowiedzi na interpelacje złożone przez Radnego Adriana 

Galacha. 
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3 sierpnia 2017 roku: 

1) Zatwierdził treść  wystąpienia do AMG Centrum Medycznego w sprawie 

realizacji umowy dzierżawy; 

2) Zapoznał się z informacją w sprawie realizacji umowy dzierżawy 

przedstawicielom Spółki AMG Centrum Medyczne; 

3) Zaakceptował odpowiedź na pismo Wojewody Łódzkiego z dnia 21 lipca 

2017 r., dotyczące wystąpienia Posła na Sejm RP - Grzegorza 

Wojciechowskiego. 

w dniu 8 sierpnia 2017 roku: 

1) Zatwierdził  treść  pisma do AMG Sp. z o.o. w sprawie kontynuacji umowy 

dzierżawy; 

2) Zatwierdził treść odpowiedzi na interpelację radnego Adriana Galacha z dnia 

27.07.2017 roku; 

3) Uzgodnił zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Rawa Mazowiecka – obszar położony przy ul. Kopernika a obszar przy 

ul. Solidarności (po konsultacjach z Zarządem Dróg Powiatowych w kwestii 

miejsc parkingowych, w celu wyrażenia opinii o ewentualnym zagęszczeniu 

ruchu, ponieważ może to pogorszyć funkcjonowanie dróg powiatowych);  

4) Uzgodnił zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. 

Biała Rawska – fragment wsi Ossa; 

5) Zatwierdził wynik postępowania  w sprawie zlecenia wykonania podziału 

działki stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, położonej w obrębie nr 4 m. 

Rawa Mazowiecka, oznaczonej nr 308/27; 

6) Zapoznał się z przedstawioną informacją nt. wykorzystywania przez Gminę 

Biała Rawska nieruchomości położonej w Białej Rawskiej , która została 

przekazana przez Powiat Rawski  jako darowizny (budynek usytuowany na dz. 

nr 1323); 

7) Zapoznał się z wynikiem ustalenia wartości nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Rawskiego, położonej w Białej Rawskiej (dz. nr: 254/9, 

254/10, 253/14 - obr. nr 2) wykonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. 

(124 000 zł netto); 

8) Unieważnił  przetarg nieograniczony na „Modernizację ewidencji gruntów  

i budynków dla 4 obrębów gminy Biała Rawska_1013025 powiat rawski_1013, 

województwo łódzkie_10: Błażejewice_0006, Narty_0028, Niemirowice_0029, 

Podlesie_0034” - w określonym terminie nie wpłynęła żadna oferta; 

9) Zatwierdził treść odpowiedzi na interpelacje złożone przez Radnego Adriana 

Galacha; 

10) Zapoznał się z sytuacją finansową powiatu na 2 sierpnia (drugie półrocze). 
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17 sierpnia 2017 roku: 

1) Zaakceptował treść odpowiedzi na zapytanie  Radnego Powiatu Rawskiego 

Pana Adriana Galacha dotyczące udzielenia informacji, jakie byłyby 

szacunkowe koszty wykonania inwestycji; 

2) Zapoznał się z brakiem zgody właściciela działki na propozycję 

odszkodowania za działkę nr ew. 145 w obrębie Rokszyce (wg operatu 

szacunkowego), przejętą przez Powiat z mocy prawa, pod poszerzenie drogi 

powiatowej nr 4120E Biała Rawska - Komorów w następstwie podziału 

nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela (na podstawie art. 98 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami) - prośba o więcej informacji w  sprawie  

i opinię prawną; 

3) Zgoda Zarządu na złożenie wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2018  

w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej  

na lata 2016-2019; 

4) Zapoznał się z wnioskiem  klubu MUKS SOS – Reymont, Dargfil  

o przyznanie dotacji na działalność; 

5) Zaakceptował  projektu odpowiedzi na interpelacje radnego z dnia  7 i 8 

sierpnia 2017 roku; 

6) Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Jolancie 

Popłońskiej do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia 

wniosku o dofinansowanie oraz realizacje projektu;  

7) Zapoznał się z informacją w sprawie zagospodarowania działek przy  

ul. Opoczyńskiej i Reymonta; 

8) Złożył oświadczenie  jako właściciel nieruchomości położonych w obrębie  

5 miasta Rawa Mazowiecka;  

9) Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok; 

10) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2017 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

22 sierpnia 2017 roku: 

1) Wyraził zgodę na ogłoszenie postępowania do 30.000 tyś EURO na usuwanie 

pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg 

powiatu rawskiego; 

2) Zapoznał się z pismem GDDKiA w Łodzi o poprawienie stanu przejazdów 

kolei wąskotorowej na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 72 w m. Rogów i Rawa 

Mazowiecka; 

3) Zatwierdził  wynik konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej; 
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4) Przedstawienie projektów uchwał w sprawie powierzenia stanowiska 

dyrektora szkoły/placówki oświatowej; 

5) Zatwierdził wynik postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatu 

szacunkowego ustalającego wartość d/c naliczenia opłaty za użytkowanie 

wieczyste nieruchomości położonej w obrębie Żurawka, gm. Biała Rawska   

w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego do w/w działki przez 

osobę fizyczną od dotychczasowego użytkownika wieczystego; 

6) Zatwierdził wynik postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatów 

szacunkowych ustalających wartość nieruchomości położonych w Rawie 

Mazowieckiej i Białej Rawskiej, stanowiących własność Skarbu Państwa,  

w trwałym zarządzie podmiotów/instytucji, dla potrzeb aktualizacji opłat 

rocznych z tytułu trwałego zarządu;  

7) Zapoznał się z apelem o pomoc dla powiatu chojnickiego; 

8) Wyraził zgodę na przedłużenie poręczeń udzielonych kredytów;  

9) Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok; 

10) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2017 rok.  

29 sierpnia 2017 roku: 

1) Uzgodnił lokalizację projektowanego przyłącza kablowego nN w dz. nr ew. 

50 w  obrębie Turobowice stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4118E 

Pukinin – (Mogielnica), do działki nr ew. 19 w obrębie Turobowice; 

2) Zatwierdził projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwały w sprawie 

określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 

niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych   

z Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2017 r; 

3) Przyjął Informację z zawartych przez dyrektora PCPR porozumień i umów  

w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych oraz do ponoszenia wydatków na ich 

utrzymania;  

 4) Ustalenie wysokości dodatków  motywacyjnych dla dyrektorów szkół  

na okres 09. 2017 - 02.2018 - utrzymane na tym samym poziomie; 

5) Udzielił pełnomocnictwo dla Pana Andrzeja Romańczuka upoważniającego 

do podpisania umowy oraz wykonywania innych czynności niezbędnych  

do realizacji zadań związanych z realizacją projektu „Praktyka zagraniczna 

szansą na zatrudnienie w zawodzie”  z programu Erasmus+, oraz w  ramach 

uczestnictwa w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój; 

6) Wyraził zgodę na udział Zespołu Placówek Specjalnych w rządowym 

programie pn.”Aktywna tablica”;   

7) Zapoznał się z pismem Wojewody Łódzkiego w sprawie funkcjonowania 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego; 
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8) Podjął Uchwałę w sprawie w sprawie umorzenia należności pieniężnych 

(geodezja); 

9) Wyraził zgodę na podział i sprzedaż dz. nr 314 położonej w obrębie 4 miasta 

Rawa Mazowiecka przy ul Targowej; 

10) Przyjął projekt porządku na XXIX Sesję Rady Powiatu Rawskiego;  

11) Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu; 

12) Podjął uchwałę w sprawie zmiany  planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2017 rok:  

13) Zapoznał się z informacją z wykonania budżetu za pierwsze półrocze br. 

31 sierpnia 2017 roku: 

1) Podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora ZSCEZiU w Rawie 

Mazowieckiej do opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach 

RPOWŁ 2014-2020 (kształcenie zawodowe);  

2) Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Rawski; 

3) Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXII/122/2016 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek 

organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Rawski; 

4) Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu;  

5) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2017 rok;  

6) Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Centrum Usług                     

Społecznych dla powiatu rawskiego” i wyraził zgodę na wszczęcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: Zarządzanie 

projektem „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego". 

04 września 2017 roku: 

1) Zatwierdził rozstrzygnięcia zamówienia  na zadanie pn. Świadczenie usługi 

usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatu rawskiego”  

na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu 

drogowym, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zamówienie  

do 30 000 euro. (Firma Pomoc Drogowa – Zbigniew Popłoński , ul. Osada 

Dolna 23, 96-200 Rawa Mazowiecka – w cenie ofertowej 51 860,00 zł brutto); 

2) Uzgodnił lokalizację telekomunikacyjnego rurociągu kablowego wraz  

z przyłączami w pasach dróg powiatowych nr 4110E Rawa Mazowiecka  

– Dziurdzioły, 4153E Soszyce- (Podkonice), 4331E (Łochów) – Zarzecze. 

Powyższa infrastruktura projektowana jest w ramach projektu „Zapewnienie 

powszechnego dostępu do szybkiego Internetu w wybranych miejscowościach 

Powiatu Rawskiego”;  

3) Decyzja, że podjęte zostaną działania prawne w celu wydzielenia działek   

nr 510/1, 268/2, należących obecnie do GDDKiA, działek zajętych pod drogę 
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powiatową nr 4112E Konopnica – Rawa Mazowiecka (po spotkaniu z Wójtem 

Gminy Rawa); 

4) Wyznaczył termin odbioru robót zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej 

nr 4306E (Wiechnowice) – Lesiew na odcinku Sierzchowy – Sanogoszcz;  

5) Zatwierdził projekt Uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmian w budżecie 

powiatu;  

    6) Zapoznał się z zastrzeżeniami do protokołu kontroli RIO; 

    7) Zatwierdził  odpowiedź do protokołu CBA;  

8) Zatwierdził wybór  firmy na świadczenie pomocy prawnej na rzecz Starostwa 

Powiatowego. 

12 września 2017 roku: 

1) Wyraził zgodę na wykonanie operatu szacunkowego dla lokali i udziału  

w gruncie przy ul. Reymonta  Rawa Mazowiecka dz. nr 12/24; 

2) Zatwierdził wynik postępowania przetargowego na wybór zarządzającego 

projektem pt. „Centrum Usług Społecznych”; 

3) Uzgodnił w zakresie lokalizacji projektowanej sieci energetycznej SN  

w działce nr ew. 258 w obrębie 4 m. Rawa Mazowiecka w pasie drogi 

powiatowej nr 4100E- ul. Tomaszowska w Rawie Mazowieckiej; 

4) Zatwierdził wynik postępowania  w sprawie zlecenia wykonania podziału 

działki będącej w użytkowaniu wieczystym  Powiatu Rawskiego, położonej  

w  Białej Rawskiej, oznaczonej nr 523/1 (kolej wąskotorowa);  

5) Zapoznał się z projektem Aneksu Nr 5/2017 do Umowy Nr 210/2013 z dnia 

15 listopada 2013 r.; 

6) Zatwierdził projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian  

w budżecie powiatu; 

7) Podjął uchwałę w sprawie zmiany w  budżecie  powiatu na 2017 rok; 

8) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

rawskiego na 2017 rok. 

Do informacji Starosty pytań i uwag nie było. 

 

Ad.18 Interpelacje i zapytania Radnych – nie zgłoszono żadnych.  

 

Ad.19 Sprawy różne: 

Pan Starosta Józef Matysiak zaprosił wszystkich obecnych na imprezę 

integracyjną „Wszystkie dzieci nasze są” - 17.09.2017 r. – godz. 15:00, teren  

LO w Rawie Mazowieckiej. 

Pani Przewodnicząca Maria Charążka odczytała zaproszenie Stowarzyszenia 

Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Rawie Mazowieckiej na prezentację 

książki „Lauda Ziemi Rawskiej”_ - 15.09.2017 r. – godz. 11:00, Miejski Dom 

Kultury w Rawie Mazowieckiej. 
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Pan Tadeusz Damaz zaprosił na powiatowe zawody jednostek ochotniczych 

straży pożarnych – 24.09.2017 r. - godz. 14:00 w Białej Rawskiej. 

Pan Wiceprzewodniczący rady Grzegorz Stefaniak odczytał podziękowania 

do Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego, którego młodzieżowa drużyna 

przebywała w Rawie Mazowieckiej w sierpniu br. 

Pan Radny Łukasz Salamon zapytał czy udało się naprawić i uruchomić 

ciągnik Farmer (wykorzystywany przez Zarząd Dróg Powiatowych), a także jak 

wyglądają naprawy cząstkowe na drogach powiatowych przed zimą. 

Starosta Józef Matysiak poinformował że firma, od której został zakupiony 

ten ciągnik, zakończyła swoją działalność; a w przypadku tego ciągnika 

potrzebne jest oprogramowanie i najprawdopodobniej musi być ono zakupione  

od innej firmy. 

Co do remontów cząstkowych, to jak poinformowała pani dyrektor 

Małgorzata Killman, jest to proces ciągły – pracownicy drogowi starają się 

reagować na wszystkie zgłoszenia dotyczące konieczności napraw cząstkowych, 

jakie wpływają do wydziału. Masa na zimno i emulsja były w tym roku już 

dwukrotnie dokupywane. 

 

Ad.20 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  

- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 13:30 dokonała 

zamknięcia obrad XXIX sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

 

 

W załączeniu: 

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 

Sporządził: Tomasz Góraj  

 

  


