
P R O T O K Ó Ł  NR  XXX/2017 

z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 27 października 2017 

roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  

w Rawie Mazowieckiej 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

o godz. 1300 otworzyła sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości 

oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1  

do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych,  

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji. 

 

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

dodatkowego punktu zgłosiła Przewodnicząca Rady Powiatu, a punkt dotyczyć 

ma podjęcia stanowiska Rady Powiatu Rawskiego w sprawie przebudowy dróg 

wojewódzkich na terenie powiatu rawskiego (jako punkt 10 porządku obrad). 

Projekt stanowiska został zgłoszony przez Klub Radnych PIS na posiedzeniu 

połączonych komisji Rady w dniu 24.10.2017 r.; pierwotnie dotyczył on drogi 

wojewódzkiej 726, z kolei Starosta Józef Matysiak zawnioskował, żeby 

stanowisko rozszerzyć na wszystkie drogi wojewódzkie. Druga propozycja  

do porządku dotyczyła tego aby punkt dotyczący uchwały zmieniającej Uchwałę 

Nr IV/30/2011 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego był pierwszym punktem w bloku 

uchwał (jako punkt 4 porządku). Rada Powiatu Rawskiego zaakceptowała 

powyższe propozycje zmian porządku obrad. W związku z powyższym 

przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 

2. Przyjęcie porządku obrad; 

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Rawskiego; 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/30/2011 w sprawie wysokości opłat  

za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego; 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu przez Powiat Rawski; 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 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; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Rawskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa  
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w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2018; 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów 

usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym 

na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od usunięcia; 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 

10. Podjęcie Stanowiska Rady Powiatu Rawskiego w sprawie przebudowy dróg 

wojewódzkich na terenie powiatu rawskiego; 

11. Informacja Starosty Rawskiego i Przewodniczącej Rady o złożonych oświadczeniach 

majątkowych radnych i innych osób do tego zobowiązanych;  

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

w okresie międzysesyjnym; 

13. Interpelacje i zapytania Radnych; 

14. Sprawy różne i wolne wnioski; 

15. Zamknięcie obrad. 

 

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

Rady Powiatu Rawskiego. Rada Powiatu, przy dwóch głosach wstrzymujących 

się, przyjęła protokół z XXIX sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

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

dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/30/2011 w sprawie 

wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze 

Powiatu Rawskiego. 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Mirosław Wroński z firmy ITV Media, który 

przybliżył szczegóły inwestycji dotyczącej sieci szerokopasmowego Internetu  

na kablach światłowodowych. Inwestycja będzie odbywać się z dofinasowaniem 

środków z unii Europejskiej. ITV Media wnosi o obniżenie opłat - po pierwsze  

z tytułu wejścia na grunt, a także opłaty corocznej za umieszone światłowody  

w pasie dróg powiatowych. 

Pan Radny Łukasz Salamon zapytał czy ta ułożona sieć światłowodowa 

będzie mogła być wykorzystywana przez inne podmioty do świadczenia innych 

usług. 

Pan Mirosław Wroński odpowiedział, że firma ITV Media układa sieć ale nie 

ma na nią wyłączności, może być ona wykorzystywana też przez inne podmioty.  

Pan Radny Bogdan Pietrzak zapytał czy w przypadku gdy stawki będą  

te jeszcze bardziej obniżone to czy firma jest w stanie swoją inwestycją objąć 

wszystkie gminy powiatu. 

Pan Wroński odpowiedział, że im będą niższe opłaty tym większe będą 

projekty inwestycji. 
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Pan radny Jarosław Uchman zapytał czy firma ITV Media nie obawia się 

konkurencji ze strony nowoczesnych technologii bezprzewodowych. 

Pan Wroński odpowiedział, że technologie bezprzewodowe nie są w stanie 

zaproponować takiej prędkości przesłania danych jak światłowód, dlatego też 

firma nie obawia się konkurencji ze strony operatorów technologii 

bezprzewodowych. 

       Pozytywną opinię połączonych komisji (Komunikacji, Zdrowia i Budżetu) 

przedstawił radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXX/165/2017 

zmieniającą uchwałę Nr IV/30/2011 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego, której projekt 

stanowi załącznik  nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

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

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu przez Powiat Rawski. 

Projekt uchwały omówił Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału 

Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym: 

Podjęta na poprzedniej sesji uchwała w sprawie określenia warunków  

i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Rawski w zbyt szeroki 

sposób określała co powinna zawierać umowa zawierana przez Zarząd 

Powiatu, a także wymieniała elementy sprawozdawczości i kontroli, 

według RIO kwestie te należą do kompetencji Zarządu Powiatu. To organ 

wykonawczy w oparciu o art. 250 ustawy o finansach publicznych podpisuje 

umowę z beneficjentem, mając na uwadze treść tegoż przepisu. W związku  

z tym nie może być w treści uchwały w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu przez Powiat Rawski postanowień dotyczących 

elementów umowy (art. 27 ust.2 ustawy o sporcie).  

         Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

przedstawiła jej przewodnicząca Pani Radna Maria Piątek.  

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę XXX/161/2017  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu przez Powiat Rawski, której projekt stanowi załącznik nr 3  

do niniejszego protokołu. 

 

Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 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. 
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Projekt uchwały omówił Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz 

Powiatu, informując, iż do uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji 

celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 

robót budowlanych przy zabytkach, podjętej na poprzedniej sesji 

zastrzeżenia zgłosiła Regionalna Izba Obrachunkowa – chodzi o to,  

że organ stanowiący nie może w swojej uchwale narzucać organowi 

wykonawczemu (Zarządowi Powiatu) treści umowy jaka będzie zawierana 

z beneficjantem, a także wskazywać w tejże uchwale elementów kontroli  

i sprawozdawczości z wykorzystanych środków (te elementy ma określać 

umowa pomiędzy Zarządem Powiatu a Beneficjentem). To organ 

wykonawczy w oparciu o art. 250 ustawy o finansach publicznych podpisuje 

umowę z beneficjentem, mając na uwadze treść tegoż przepisu. W związku  

z tym nie może być w treści uchwały w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków postanowień dotyczących 

elementów umowy (art. 81 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami). 

        Pozytywną opinię połączonych komisji (Komunikacji, Zdrowia  

i Budżetu) przedstawił Radny Ryszard Imioła, a opinię Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Promocji przedstawiła jej przewodnicząca Pani Radna Maria 

Piątek.   

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę XXX/162/2017  

w sprawie zmiany 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, której projekt stanowi załącznik  

nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 

Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 

Projekt przedmiotowej uchwały również omówiony został przez Pana 

Sławomira Stefaniaka – Sekretarza Powiatu: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określiła ogólne zasady 

współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy oraz 

wprowadziła katalog zadań publicznych, które można wspólnie realizować. 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 wyżej cytowanej ustawy Rada Powiatu uchwala Roczny 

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3. W roku Programie zapisane są zadania  
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o charakterze niefinansowym i finansowym. W roku 2018 realizowane będą 

następujące zadania o charakterze finansowym: 

1) realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu rawskiego  

w punkcie w Białej Rawskiej; 

2) rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; 

3) zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony 

dziedzictwa narodowego poprzez organizację Święta Konstytucji 3-go Maja  

w połączeniu z festynem organizacji pozarządowych „Radosne Święto” 

(5.000,00 zł); 

4) wspieranie organizacji pozarządowych - konkurs na najlepszą inicjatywę 

pozarządową organizowany przez Powiatową Radę Działalności Pożytku 

Publicznego (5.000,00 zł). 

       Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawiła 

jej przewodnicząca Pani Radna Maria Piątek.  

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę XXX/163/2017  

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2018, której projekt stanowi załącznik nr 5  

do niniejszego protokołu. 

 

Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie 

pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo o 

ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od 

usunięcia. 

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów 

usuniętych z dróg na podstawie art.130a ust.1 lub 2, należy do zadań własnych 

powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek 

organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie, zgodnie z przepisami ustawy  

o zamówieniach publicznych. Zgodnie z art.130a ust.6 , 6b i 6c ustawy z dnia  

20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym Rada Powiatu, ustala 

corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usuwanie oraz 

przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi  

na podstawie art.130a ust.1 lub 2. Maksymalne stawki obowiązujące w danym 

roku kalendarzowym ulegają corocznie zmianie. Na każdy rok kalendarzowy 

Minister Finansów ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej ,, Monitor Polski” maksymalne stawki opłat. Minister 

Finansów obwieszczeniem z dnia 25 lipca 2017 roku ogłosił obowiązujące  

w 2017 roku maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

parkowania na parkingu strzeżonym (MP. z 2017 r. poz.772 z 03.08.2017 roku). 

Przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego z propozycją 
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obowiązujących stawek na 2018 rok, propozycja wzrostu stawek do poziomu 

maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 

25 lipca 2017 roku. 

      Pozytywną opinię połączonych komisji (Komunikacji, Zdrowia i Budżetu)  

do niniejszego projektu uchwały  przedstawił radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/164/2017 

w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych  

z dróg na podstawie art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym  

na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od usunięcia, której 

projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

        Projekt uchwały omówił Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej: 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku  

o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2016.1638z późn. zm.), która zastępuje 

termin „przedsiębiorstwo” terminem „zakład leczniczy”, jako pojęciem 

jednoznacznie odnoszącym się do działalności leczniczej, konieczne stało się 

dostosowanie zapisów w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej do przepisów niniejszej ustawy. W związku 

z powyższym Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Rawie Mazowieckiej zwróciła się z wnioskiem o wprowadzenie zmian  

w Statucie SPZOZ polegających na zastąpieniu w § 6 ust. 1, ust. 2 oraz  

w załączniku do Statutu w ust. 3 słowa „przedsiębiorstwo” na słowo „zakład 

leczniczy”. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku  

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) statut 

podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący. 

Podmiot tworzący wprowadza również zmiany do statutu. 

Pozytywną opinię połączonych komisji (Komunikacji, Zdrowia i Budżetu)  

do niniejszego projektu uchwały  przedstawił Radny Ryszard Imioła. 

       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/166/2017 

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, której projekt stanowi załącznik  

nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.10 Podjęcie Stanowiska Rady Powiatu Rawskiego w sprawie przebudowy 

dróg wojewódzkich na terenie powiatu rawskiego.  

W tym punkcie głos jako pierwszy, w imieniu wnioskodawców projektu 

stanowiska, głos zabrał Pan Radny Adrian Galach – przewodniczący Klubu 

Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu Rawskiego. 
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Pan Radny Adrian Galach poinformował, że w dniu 24 października  

2017 roku na posiedzeniu połączonych Komisji: Zdrowia, Komunikacji  

i Budżetu Klub Radnych PIS w Radzie Powiatu Rawskiego złożył projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego remontu drogi 

wojewódzkiej nr 726 (Rawa Mazowiecka – Opoczno); projekt stanowiska został 

przyjęty jednogłośnie przez połączone komisje. Pan Radny Adrian Galach 

odczytał projekt stanowiska (załącznik 8 do niniejszego protokołu). 

Pan Starosta Józef Matysiak zaproponował, żeby rozszerzyć stanowisko  

o pozostałe drogi wojewódzkie (Skierniewice - Rawa Mazowiecka  

– Nowe Miasto na odcinku powiatu rawskiego, a także Rawa Mazowiecka 

Grójec na odcinku powiatu rawskiego) i zapisać w szczególności budowę 

obwodnicy miasta Biała Rawska i obwodnicy miejscowości Kurzeszyn. Starosta 

zaproponował, żeby upoważnić Przewodniczącą Rady, Radnego wnioskodawcę 

i przewodniczącego Komisji Komunikacji do zredagowania stanowiska. 

W związku z czym Pan Radny Galach złożył wniosek o zarządzenie przerwy 

w obradach w celu zredagowania i rozszerzenia stanowiska o zaproponowane 

zmiany. 

Pan radny Bogdan Pietrzak zaproponował, żeby wskazać kolejność naprawy 

czy tez przebudowy dróg wojewódzkich. 

W tym miejscu Pani Przewodnicząca zarządziła przerwę w obradach. 

Po wznowieniu obrad Przewodniczą odczytała stanowisko Rady Powiatu 

Rawskiego (uwzględniające zaproponowane zmiany), stanowisko zostało 

przyjęte jednogłośnie; stanowi ono złącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.11 Informacja Starosty Rawskiego i Przewodniczącej Rady o złożonych 

oświadczeniach majątkowych radnych i innych osób do tego zobowiązanych. 

Jako pierwsza głos zabrała Przewodnicząca Rady, informując, że wszyscy 

radni złożyli oświadczenia majątkowe w terminie; następnie odczytała pismo  

z Urzędu Skarbowego, z którego wynika że nie stwierdzono nieprawidłowości 

w zakresie nieujawniania posiadanego majątku. 

Pan Starosta Józef Matysiak przedstawił informację o oświadczeniach 

majątkowych innych osób do tego zobowiązanych (pozostali czterej członkowie 

Zarządu Powiatu, Sekretarz, Skarbnik, kierownicy jednostek organizacyjnych  

i pracownicy Starostwa do tego zobowiązani). 

 

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 XXIX sesji w dniu  

14 września 2017 roku podjęła następujące uchwały: 
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- Uchwała nr XXIX/149/2017 w sprawie zmian budżetu roku 2017 

(opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz. pod pozycją 4220 - 12.10.2017); 

- Uchwała nr XXIX/150/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017-2026; 

- Uchwała 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 zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; 

- Uchwała 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; 

- Uchwała 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; 

- Uchwała 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; 

- Uchwała 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; 

- Uchwała nr XXIX/156/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

powiatu chojnickiego; 

- Uchwała 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 

(opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódz. pod pozycją 4221 - 12.10.2017); 

- Uchwała nr XXIX/158/2017 w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu przez Powiat Rawski (opublikowana w Dz. Urz. 

Woj. Łódz. pod pozycją 4179 - 05.10.2017); 

- Uchwała 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 



 9 

do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Rawski; 

- Uchwała 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.. 

 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 nr 157 (zasady udzielania dotacji dla prac przy zabytku  

z terenu Powiatu Rawskiego) i 158 (warunki i tryb finasowania rozwoju sportu 

przez Powiat Rawski) zastrzeżenia zgłosiła RIO; zmiany do tych procedowane 

na dzisiejszej sesji. 

W okresie miedzy sesjami Zarząd Powiatu Rawskiego odbył następujące 

posiedzenia: 

20.09.2017 r.:  

1)  Uzgodnił w zakresie lokalizacji linii napowietrznej  energetycznej nN  

w działce nr ew. 10 w obrębie Lubania  w pasie drogi powiatowej nr 4128E 

Olszowa Wola – (Błędów) w m. Lubania.  Projektowane urządzenie stanowić 

będzie dodatkowa linia podwieszona do istniejącego toru linii napowietrznej  

na odcinkach 1i2 (dwa warkocze).Urządzenie zaprojektowano dla zasilania 

oświetlenia ulicznego oraz do zasilania energią elektryczną działki nr ew. 503  

w obrębie Lubania; 

2)  Pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora SPZOZ o wyrażenie zgody  

na sprzedaż zbędnego sprzętu medycznego; 

 3)  Podjął uchwałę w sprawie układu wykonawczego  budżetu powiatu  

do uchwały Rady Powiatu; 

4)  Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu; 

5)  Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego; 

6) Zapoznał się z informacją o wynikach postępowania  w sprawie zlecenia 

wykonania wznowienia  granic nieruchomości w związku z protokolarnym jej 

przekazaniem obecnym właścicielom, po decyzji SKO w Skierniewicach 

stwierdzającej nieważność w części decyzji Naczelnika MiG Biała Rawska  

o przejęciu na własność Skarbu Państwa działki  nr 37 położonej w obrębie 

Podlesie, gm. Biała Rawska; 

7) Zapoznał się z informacją o możliwości przekazania nieruchomości na rzecz 

Prokuratury; 
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8) Wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na dostawę gazu do kotłowni  

w budynkach starostwa. 

28.09. 2017 r.: 

1) Podjął uchwała  w sprawie udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania 

Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu  

„ Zawodowe drogowskazy” dla dyrektora ZSP im Wł. Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej; 

2) Podjął uchwałę  w sprawie powołania komisji do zaproponowania nagród 

Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej; 

3) Rozpatrzył wniosek dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej o wskazanie 

przedstawiciela Zarządu do komisji konkursowej powołanej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa 

SPZOZ; 

4) Zatwierdził harmonogram dyżurów aptek na październik- listopad 2017 r.; 

5) Udzielił pełnomocnictwo Pani Bożenie Woźniak do reprezentowania Powiatu 

Rawskiego przed Sądem Rejonowym w Rawie Mazowieckiej oraz sądami 

powszechnymi wszystkich instancji w sprawie przeciwko firmie ECO TEC 

Krystian Łaski; 

6) Uzgodnił sposób zagospodarowania pieców olejowych używanych  

w kotłowniach Starostwa Powiatowego przy pl. Wolności i przy ul. Kościuszki; 

10.10. 2017 r.: 

1) Uzgodnił   lokalizację projektowanego przyłącza kablowego 0,4 kV w pasie 

drogi powiatowej nr 4113E – działka nr ew. 290 w obrębie  Mroczkowice do 

działki nr ew. 28 w obrębie Mroczkowice stanowiącej własność Pani Alicji Kos 

zam. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Różanej 1; 

2) Uzgodnił lokalizacji projektowanego przyłącza światłowodowego w działce 

nr ew. 287 w obrębie nr 1 Rawa Mazowiecka w pasie kolei wąskotorowej.  

Inwestycja związana jest z budową przyłącza światłowodowego do dz. nr Ew. 

286 w obrębie 1 m. Rawa Mazowiecka – budynek „Rolmaszu”;  

3) Zapoznał się z Informacją dotyczącą negocjacji w sprawie ustalenia stawki  

odszkodowania za grunty przejęte w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami, pod poszerzenie drogi powiatowej  

nr 4120E Biała Rawska-Komorów – działka nr ew. 145 położona w obrębie 

Rokszyce; 

4) Zapoznał się z wystąpieniem sołectw wsi o: 

 Sołectwo Grzymkowice – dofinansowanie budowy chodnika we wsi 

Grzymkowice, 

 Sołectwo Konstantynów- ujęcie w planach na 2018 r. remontu 

nawierzchni przez wieś Konstantynów na odcinku 1,0 km  - 

dofinansowanie z funduszu sołeckiego 10600 zł, 
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 Sołectwo Janów- wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 

4123E na odcinku od skrzyżowania z drogą do wsi Janów do 

przystanku autobusowego (ok. 50 m); 

5) Wyraził zgodę na: 

 ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg  

powiatowych zamiejskich w sezonie 2017/2018, 

 ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych w mieście Rawa Mazowiecka w sezonie 2017/2018, 

 ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę soli do zimowego 

utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018, 

 postępowanie do 30 tys. euro na dostawę piasku do zimowego 

utrzymania dróg  powiatowych w sezonie 2017/2018, 

 postępowanie do 30 tys. euro na zimowe utrzymanie ciągów pieszych 

usytuowanych w ciągu dróg powiatowych w mieście Rawa 

Mazowiecka w sezonie 2017/2018; 

6) Zapoznał się z zawiadomieniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka  

o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rawa Mazowiecka dla obrębu nr 7; 

7) Zapoznał się z zawiadomieniem Wójta Gminy Rawa Mazowiecka  

o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gm. 

Rawa Mazowiecka – fragment obszarów wsi Dziurdzioły i Zarzecze, fragmentu  

obszarów wsi Stare Byliny, Chrusty, Gaj, Garłów, Głuchówek, Helenów, 

Konopnica, Księża Wola, Lutkówka, Niwna, Nowy Kurzeszyn, Pasieka 

wałowska, Pokrzywna, Pukinin, Stara Wojska, Stary Kurzeszyn, Ścieki, 

Wałowice, Wilkowice oraz fragmentu obszarów wsi Chrusty, Podlas; 

8) Wyraził zgodę Dyrektorowi Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej  

i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika na wycięcie drzewa na działce nr 549 

obręb nr 4 m. Rawa Mazowiecka;  

9) Zatwierdził projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

wprowadzenia zmian w statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej; 

10) Podjął  uchwałę w sprawie  zmian w budżecie na 2017 r.; 

11) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2017 r.; 

12) Uzgodnił sposób zagospodarowania pieców olejowych używanych  

w kotłowniach Starostwa Powiatowego przy pl. Wolności i przy ul. Kościuszki; 

13) Zatwierdził zadania finansowe w Rocznym programie współpracy powiatu  

z organizacjami pozarządowymi w roku 2018; 

14) zajął stanowisko w sprawie remontu pomieszczenia gospodarczego 

(komórki) w Głuchowie; 

15) wyraził zgodę na remont dachu na budynku przy ul. Kościuszki 5; 

16) Zapoznał się z przedstawioną  analizą stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 

w Starostwie Powiatowym; 
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17) Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował Aneks nr 6 do Planu działania 

Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego;  

18) Zarząd  zatwierdził wyniki przetargu w sprawie sprzedaży dwóch 

niezabudowanych działek przy ul. Targowej.( netto 83,5 i 83,0 tyś. zł). 

19.10.2017 r.  

1) Wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania do 30 tys. euro na:  

- przebudowę drogi nr 4129E Kaleń-Lubania 

-  przebudowę chodnika wzdłuż ul. Księże Domki w Rawie 

Mazowieckiej, 

- odprowadzenie wód deszczowych w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w    Rawie Mazowieckiej,  

- wymianę okien w starej części budynku w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej,  

- termomodernizację łącznika w budynku Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej; 

2) Zatwierdził projekt zmiana uchwały nr IV/30/2011 Rady Powiatu Rawskiego 

w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na 

obszarze powiatu rawskiego w związku z wprowadzeniem opłat dotyczących 

infrastruktury umożliwiającej dostęp do internetu  szerokopasmowego;  

3)  Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu; 

4) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego; 

5) Zapoznał się z  pismami dyrektorów szkól w sprawie prolongaty terminu 

płatności zobowiązań wobec ZUS; 

6) Zapoznał się w sprawie zwiększenia środków finansowych na realizację 

kalendarza imprez sportowych w ramach SZS oraz  Kalendarza Imprez 

Kulturalnych i Sportowych;  

7) Zapoznał się z  pismem PWIS w Łodzi w sprawie realizacji zaleceń 

pokontrolnych w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej;  

8) Wyraził zgodę na  ogłoszenie konkursu na wybór organizacji pozarządowej 

do obsługi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Białej Rawskiej; 

9)  Zatwierdził porządek Sesji Rady Powiatu 27.10.2017 r.;  

24.10.2017 r.:  

1) Dyskutował nad postanowieniami umowy na świadczenie usług społecznych; 

2) Rozpatrzył wniosek w sprawie   lokalizacji projektowanego przyłącza 

kablowego nN w pasie drogi powiatowej nr 4105E – działka nr ew. 90/1  

w obrębie  Wólka Lesiewska  do działek nr ew. 184 i 185 w obrębie Wólka 

Lesiewska;  

3) Uzgodnił  lokalizację linii światłowodowych (kablowych i napowietrznych) 

w pasach dróg powiatowych na terenie gmin: Cielądz i Regnów – ITV Media 

Sp. z o.o. z  Łowicza;  

4) Wystąpił z pismem do Burmistrza w sprawie przekazania lokali mieszkalnych 

z udziałem w działce przy ul. Reymonta 11; 
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5) Podjął uchwałę w sprawie komisji konkursowej wyboru organizacji 

pozarządowej na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Białej 

Rawskiej; 

6) Zatwierdził projekt zmian w Statucie Powiatu Rawskiego;    

7)  Wyraził zgodę na sprzedaż samochodu przejętego przez powiat jako 

porzuconego na drodze; 

8) Wyraził zgodę na  przedłużenie umowy użyczenia lokali biurowych dla 

PINB; 

9) Zapoznał się z treścią wypowiedzenia umowy najmu przez najemcę lokalu 

przy ul. Reymonta 11 oraz  stanął na stanowisku przekazania dwóch lokali  

w tym budynku  Miastu Rawa  Mazowiecka; 

10) Pozytywnie rozpatrzył prośbę  na zawieszenie baneru na ogrodzeniu przy  

ul. Kolejowej; 

11) Zarząd Powiatu  zatwierdził wyniki przetargu sprzedaży niezabudowanej 

działki przy ul. Targowej. 

 

Pan Radny Adrian Galach po raz kolejny zaapelował, żeby protokoły z 

posiedzeń Zarządu Powiatu były na bieżąco umieszczane w Biuletynie 

Informacji Publicznej, gdyż ostatni opublikowany jest z dnia 12 września br. 

Innych uwag i pytań nie było. 

 

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

Pan Radny Adrian Galach odczytał interpelację Klubu Radnych PIS odnośnie 

zmian w KRS odnośnie spółki AMG (m.in. nowym prezesem jednoosobowego 

zarządu jest pan Konrad Nowakowski lat 21, czy osoba ta daje należytą rękojmię  

wykonywania umowy dzierżawy szpitala?) W interpelacji zawarto też wniosek  

o zaproszenie na najbliższą sesję Rady Powiatu osoby nowego prezesa AMG,  

po to by mógł przedstawić swoją wizję na funkcjonowanie spółki i Szpitala  

Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

Następnie Pan Radny Adrian Galach w imieniu Klubu Radnych PIS złożył 

projekt uchwały w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej 

młodzieży z terenu Powiatu Rawskiego. W ramach zgłoszonego projektu 

uchwały, najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 

rawskiego otrzymywali by co miesiąc, przez okres dziesięciu miesięcy, 

stypendium Powiatu Rawskiego w wysokości 200 zł. Program objął by tez 10 

najlepszych uczniów szkół podstawowych, którzy podjęli by naukę w szkole 

znajdującej się w gestii powiatu rawskiego oraz 20 już uczących się uczniów  

w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu rawskiego z włączeniem uczniów  

z Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej oraz wychowanków 

Domu Dziecka. Koszt programu to 60 tysięcy złotych na rok. Pan Radny Galach 
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odczytał też uzasadnienie projektu uchwały: „Celem wprowadzenia lokalnego 

programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży z terenu Powiatu 

Rawskiego jest promowanie wybitnie uzdolnionej młodzieży poprzez wspieranie 

i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia osiągnięć w nauce oraz 

motywowanie do coraz większej aktywności w procesie zdobywania wiedzy  

i kształcenia umiejętności poprzez udzielenie finansowego wsparcia. Program ma 

się przyczynić do wzrostu aspiracji edukacyjnych młodzieży, która będą stanowić 

pozytywny wzorzec dla środowiska oraz wzmacniać poczucie wartości  

w wspólnocie lokalnej Powiatu Rawskiego. Wprowadzenie przedmiotowego 

programu służyć będzie również promocji Powiatu Rawskiego, w szczególności 

szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w gestii Powiatu Rawskiego. 

Realizacja programu powinna przyczynić się do zwiększenia zainteresowania 

szkołami Powiatu Rawskiego za strony absolwentów szkół podstawowych oraz 

przyczynić się do wzrostu poziomu naukowego”. 

Pan Starosta Józef Matysiak odnosząc się do propozycji, stwierdził że projekt 

może być wykorzystany do prac nad rozszerzeniem już istniejącego programu 

stypendialnego. 

Pan Radny Łukasz Slamon odnosząc się do dobrych wyników Komendy 

Policji w Rawie Mazowieckiej na tle Garnizonu Łódzkiego, założył 

podziękowania dla Pani Komendant za pośrednictwem Pana Starosty. 

Pan radny Bogdan Pietrzak zapytał kiedy sesje Rady Powiatu Rawskiego 

będą transmitowane przez Internet, która byłaby pomocna dla mieszkańców  

w ocenie pracy Rady i radnych. Jak dodał radny na Sali nie ma wójtów, 

burmistrzów, przewodniczących rad gmin; nie widać też wszystkich lokalnych 

mediów. 

Pani Przewodnicząca odpowiedział, że nie zna przyczyn dlaczego 

przedstawiciele o których mówił Pan Radny Pietrzak nie przychodzą na sesję,  

a są a wszyscy są zapraszani. 

Pan Radny Jarosław Uchman złożył interpelację ustną – czy firma AMG 

wywiązuje się z warunków umowy dzierżawy Szpitala Św. Ducha w zakresie 

realizacji rozbudowy szpitala i świadczeń ratownictwa medycznego.         

Pan Starosta Józef Matysiak poinformował, że odpowiedź zostanie 

radnemu udzielona na piśmie. 

 

Ad.14 Sprawy różne: 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała o odpowiedziach, które 

wpłynęły do Rady Powiatu w związku ze stanowiskiem Rady Powiatu w sprawie 
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zwiększenia pomocy finansowej dla gospodarstw dotkniętych klęskami 

pogodowymi. 

Odpowiedzi wpłynęły z Kancelarii Sejmu, Kancelarii Rady Ministrów i od 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa – Pana Jacka Boguckiego (kopie 

pism w załącznikach od niniejszego protokołu). 

Pan Starosta podziękował Komisji Rolnictwa za przygotowanie i Radzie 

Powiatu za podjęcie tego stanowiska, gdyż spotkało się ono z dużym odzewem  

w Internecie na forach sadowniczych. 

Starosta Józef Matysiak poinformował też o uroczystości wręczenia 

odznaczeń Prezydenta RP dla pracowników Starostwa, która odbyła się w dniu 

poprzednim u Wojewody Łódzkiego (złote medale za służbę otrzymali: Sławomir 

Stefaniak, Andrzej Latek, Stefan Goryczka i Marian Krzyczkowski; srebrne 

medale: Pani Marzena Pakuła i Pani Grażyna Walewska).  

Pan Radny Jarosław Uchman odnosząc się do funkcjonowania Szpitala Św. 

Ducha zadał następujące pytania: - jak firma AMG radzi sobie z wykonaniem 

kontraktu?; - co będzie z ratownictwem medycznym (czy firma AMG odzyska 

ten kontrakt, czy będzie startować w konkursie)?; - co się dzieje w dziale 

anestezjologii Szpitala, gdzie cały zespół otrzymał wypowiedzenia warunków 

umowy o pracę (jak będzie funkcjonować ta komórka, bez osób które pracują tam 

po dwadzieścia kilka lat)?; - dlaczego firma AMG akceptuje działania na granicy 

bezpieczeństwa, gdzie dyżury lekarze pełnią po trzy doby z rzędu i część 

dyżurów jest nie obsadzona?; - czy firma AMG wypracowuje wszystkie  

te procedury, które są zakontraktowane w NFZ (patrząc np. na brak obsady 

dyżurów)?  

Pan radny Uchman dodał, że niezrozumiałym dla niego też jest pismo prezesa 

Konrada Nowakowskiego, który za utratę kontraktu  na ratownictwo medyczne 

żąda od 23 ratowników i 4 lekarzy kwoty 54 mln zł (od każdego z tych 

pracowników po ponad 2 mln zł). Niepokój Pana Radnego jeszcze bardzie jest 

spotęgowany, jeżeli w Internecie można przeczytać, że z firmą AMG umowę 

rozwiązało Starostwo Powiatowe w Opatowie. Dlatego też, jak zaznaczył, Pan 

Radny Uchman oczekiwaniem jego jest merytoryczne spotkanie z kierownictwem 

AMG na najbliższej sesji. 

Pan Starosta odpowiedział, że trudno jest mu się odnieść do tych wszystkich 

pytań, na które powinni odpowiedzieć przedstawiciele AMG i ma nadzieję,  

że najbliższej sesji będzie taka okazja. 

Pan Radny Bogdan Pietrzak nawiązując do odpowiedzi na stanowisko Rady, 

które czytała Pani Przewodnicząca, to jak wynika z tych pism część działań rządu 
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ograniczają dyrektywy Unii Europejskiej; na pewno nie można mówić o złej woli 

ze strony partii rządzącej czy rządu. Jak dodał Pan Radny Pietrzak przy usuwaniu 

skutków niekorzystnych zjawisk uczestniczyły służby, zareagowała administracja 

rządowa, pomoc została udzielona i dlatego też Klub Radnych PIS podziękował 

za te działania Pani Premier, a podziękowania umieszczone zostały także  

w Internecie na stronie Klubu Radnych PIS. Jeżeli chodzi natomiast  

o ubezpieczenia, Pan radny Pietrzak stwierdził, że nie może być tak żeby takie 

same składki płacił rolnik czy sadownik który ma kilka hektarów i ten, którego 

gospodarstwo to kilkadziesiąt hektarów. 

Pan Radny Łukasz Salamon zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu  

o dokonanie przeglądu oznakowania dróg przed zimą, a także podjęcia działań  

skarpowania poboczy (bo w wielu przypadkach pobocza są wyższe od samej 

jezdni co będzie powodowało, że woda będzie zatrzymywać się na jezdni  

i powodować jej zniszczenia). 

Pan radny Henryk Majewski odniósł się do systemu ubezpieczeń upraw, który 

według niego jest złym systemem, uzależniającym udzielenie stuprocentowej 

pomocy od posiadania ubezpieczenia ( rolnicy nie mogli się ubezpieczyć bo nie 

było wydanego rozporządzenia wykonawczego przez Ministra Rolnictwa). 

Pan Radny Łukasz Salamon odnosząc się do tego co powiedział radny 

Majewski, stwierdził, że Rada Powiatu ma podejmować działania w kierunku 

wspierania rolników, a nie narzekać co się nie udało; jak dodał nadal nie ma 

informacji ilu rolników ubezpieczyło się w zeszłym roku na terenie powiatu 

rawskiego. 

Radny Majewski stwierdził, że co do powiatu rawskiego o dane będzie 

trudno, natomiast według danych GUS ubezpieczenie wykupiło 10 procent 

rolników; Komisja Rolnictwa Rady Powiatu rawskiego przedstawiła projekt 

funduszu klęskowego, który by był powszechny i bardziej dostępny. 

Radny Salamon zaproponował, żeby spotkać się z innymi samorządami także 

przy udziale stowarzyszeń (np. Stowarzyszenie Dorzecza Bzury) i wtedy 

oddźwięk będzie większy. 

Radny Jarosław Uchman zaproponował, że może rozwiązaniem ubezpieczeń 

w rolnictwie jest wprowadzenie ubezpieczenia powszechnego (np. jak jest  

w komunikacji). 

Radny Majewski odpowiedział, że takie właśnie rozwiązanie przewiduje 

opracowany przez niego projekt funduszu klęskowego. 
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Pan Starosta Matysiak odnosząc się do propozycji Radnego Salamona, 

stwierdzając, że spotkanie samorządów (np. tam gdzie występuje sadownictwo 

 – powiaty grójecki, rawski i skierniewicki) jest bardzo potrzebne 

Radny Adrian Galach również odniósł się do propozycji radnego Salamona, 

przypominając że taka propozycja od Radnego pada od początku kadencji,  

w związku z czym radni czekają kiedy takie spotkanie będzie. 

Radny Majewski odpowiedział, że takie spotkanie było – z przewodniczącymi 

komisji rolnictwa rad powiatu z województwa łódzkiego, odbyło się spotkanie  

z wiceprzewodniczącym parlamentarnej komisji rolnictwa; w planie jest 

spotkanie z przedstawicielami samorządów ościennych. 

 

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

- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 16:30 dokonała 

zamknięcia obrad XXX sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

                

                Maria Charążka 

W załączeniu: 

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 

Sporządził: Tomasz Góraj  

 

  


