
P R O T O K Ó Ł  NR  XXXI/2017 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 29 listopada 2017 roku  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

o godz. 1100 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 Przewodnicząca Rady na wniosek Komisji Statutowej zaproponowała 
wyłączenie z porządku obrad  XXXI sesji Rady Powiatu Rawskiego punktu  
6 dotyczącego zmian w statucie w związku  z tym, iż pojawiły się nowe 
propozycje wymagające zaopiniowania.  Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie 
przyjęła porządek obrad (bez punktu dotyczącego Statutu Powiatu Rawskiego) 
zaproponowany przez Przewodniczącą. 

W związku z powyższym przystąpiono do realizacji następującego porządku 
obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 
2. Przyjęcie porządku obrad; 
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Rawskiego; 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego; 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu na lata 2017-26; 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

w trybie bezprzetargowym; 
7. 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; 

8. Podjęcie uchwały  w sprawie nadania statutu ośmioletniej szkole podstawowej 
specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii wchodzącym w skład 
Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2; 

9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno 
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- Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych 
w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 w ośmioletnią szkołę podstawową 
specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym wchodzącym 
w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej  
ul. Przemysłowa 2; 

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych 
w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 w szkołę specjalną 
przysposabiającą do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 
wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 
ul. Przemysłowa 2; 

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół - Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 w branżową szkołę I stopnia wchodzącą 
w skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. 
Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46; 

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno  
- Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych  
w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 w branżową szkołę specjalną 
I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym wchodzącym  
w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej  
ul. Przemysłowa 2; 

13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
zasadniczej szkoły zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 
15 Grudnia 9 w branżową szkołę I stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9; 

14. Podjęcie Stanowiska Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zasiłku 
wychowawczego 500+ dla dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej; 
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15. Sprawozdanie z działalności AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. Szpital Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej wraz ze sprawozdaniem finansowym  
za rok 2016; 

16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Rawskiego w roku 
szkolnym 2016/2017; 

17.  Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego  
za lata 2015-2016; 

18. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w roku 2017; 
19. Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy 

Zarządu w okresie międzysesyjnym; 
20.  Interpelacje i zapytania Radnych; 
21.  Sprawy różne i wolne wnioski; 
22. Zamknięcie obrad. 

 
Ad.3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XXX sesji 
Rady Powiatu Rawskiego. Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół z XXX 
sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Ad.4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego.  
Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego: 
Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 
Z powodu przeniesienia realizacji zaplanowanej na 2017 rok części 
przedsięwzięcia pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego 
świadczenie e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego"  
w kwocie 550 000 zł na 2018 rok zmniejszeniu ulegają wydatki w dziale 710 – 
działalność usługowa oraz przeznaczone na ten cel wolne środki z lat ubiegłych. 
W działach 801 – oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka 
wychowawcza w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Rawskiego 
środkami z rezerwy celowej oświatowej w wysokości 394 656 zł, środkami  
z rezerwy ogólnej w kwocie 185 213 zł, zwiększonymi dochodami, 
oszczędnościami Starostwa z działów 020 – Leśnictwo, 600 – Transport  
i łączność, 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 750 – Administracja publiczna i 853 
– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz oszczędnościami Domu 
Dziecka w Rawie Mazowieckiej z działu 855 – Rodzina uzupełnia się braki na 
wydatki w łącznej kwocie 1 190 213 zł. Dodatkowo w szkołach i placówkach 
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oświatowych Powiatu Rawskiego wprowadzone zostają dochody własne  
z przeznaczeniem na wydatki bieżące. 
W dziale 757 – obsługa długu publicznego środkami ze zmniejszonych 
rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 104 146 zł zwiększa się 
obsługę długu. Natomiast oszczędności w wysokości 62 500 zł ze środków 
przeznaczonych na spłatę poręczeń i gwarancji zasilą rezerwę ogólną. W dziale 
851 – Ochrona zdrowia, w związku z podpisaniem 14.06.2017 r. aneksu nr 4 do 
umowy o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji nr 608/OA/PD/2015 z dnia 
16.11.2015 r. zmianie ulegają źródła finansowania zadania inwestycyjnego 
„Termomodernizacja kompleksu budynków szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej”. Pozostałe środki wynikające ze zwiększonych dochodów 
zwiększają rezerwę ogólną. 
W rozdziale 85324 PFRON zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 4 784 
zł, w tym o 3 434 zł na wydatki bieżące oraz 1 350 zł na wydatki majątkowe. Są 
to środki finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi. 
Zgodnie z pismem nr DF.VII.4021.5.5.2017.MŚ z dnia 24 października 2017 
roku z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększono dochody  
w rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 39 000 zł. Są to środki  
z Funduszu Pracy, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie w 2017 roku 
kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej. 
Na podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-A007/17-00 z dnia 24 listopada 2017 
roku o dofinansowanie projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu 
rawskiego” w dziale 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację 
projektu. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej  
w dziale 855 – Rodzina dokonuje się przesunięcia środków między grupami 
wydatków w kwocie 1 310 zł ze środków przeznaczonych na świadczenia na 
rzecz osób fizycznych do planu dotacji dla Województwa Łódzkiego. Zmiana 
wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu 
dziecka z terenu Powiatu Rawskiego w Ośrodku Preadopcyjnym w Łodzi. 
Przychody, Rozchody 2017 roku 
Zmniejsza się planowane przychody roku 2017 o kwotę 640 870 zł (90 870 zł  
z tytułu kredytów i pożyczek, 550 000 zł z innych źródeł - wolne środki) oraz o 
104 146 zł planowane rozchody przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek. 
Jednocześnie ze zwiększonych dochodów dokonuje się zwiększenia rozchodów 
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w kwocie 19 730 zł z przeznaczeniem na pożyczkę dla SP ZOZ-u w Rawie 
Mazowieckiej. 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku 
Zmniejszenia: 
10 000 zł Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania 
wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład 
Rogowskiej Kolejki Dojazdowej, 181 740 zł „Termomodernizacja kompleksu 
budynków szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”, 
Zwiększenia: 
136 348 zł „Termomodernizacja kompleksu budynków szpitala Św. Ducha  
w Rawie Mazowieckiej”, 
1 350 zł Sprzęt komputerowy, 
14 400 zł „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” zakup 
pionizatorów. 
Dotacje udzielone w roku 2017 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 
do sektora finansów publicznych 
Zmniejszenia: 
14 000 zł dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła, Włodzimierz 
Kaźmierczak – zadania własne, 
Zwiększenia: 
44 420 zł dotacja dla Prywatnego Zespołu Szkół Zawodowych dla Dorosłych, 
Jolanta Kaźmierczak– zadania własne. 
30 000 zł Gmina Miejska Biała Rawska – zadania własne, 
120 000 zł Gmina Cielądz – zadania własne, 
230 000 zł Gmina Rawa Mazowiecka – zadania własne, 
1 310 zł dotacja dla Województwa Łódzkiego – zadania własne, 
30 000 zł Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku – zadania własne 
135 000 zł Fundacja "Obudźmy nadzieję" – zadania własne 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
Zwiększenia: 
14 400 zł „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” – wydatki 
majątkowe 
685 600 zł „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” – wydatki 
bieżące 
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W tym miejscu głos zabrał radny Adrian Galach zadając pytanie Pani Annie 
Soleckiej - Dyrektor SP ZOZ dotyczące zwiększenia rozchodów budżetu  
w kwocie 19 730 zł z przeznaczeniem na pożyczkę dla SP ZOZ-u w Rawie 
Mazowieckiej dotyczące tego skąd wynika konieczność przekazywania pieniędzy 
z budżetu Powiatu na rzecz SP ZOZ. 

Odpowiedzi udzielił Starosta Rawski Pan Józef Matysiak informując radnego 
Galacha, iż Dyrektor SP ZOZ zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem  
o udzielenie pożyczki spowodowanej brakiem środków finansowych.  
 Jako kolejny głos zabrał radny Bogdan Pietrzak, który zapytał, czy  
w momencie przygotowywania budżetu Zarząd nie jest w stanie przewidzieć 
wydatków, w szczególności tych przeznaczonych na oświatę. Radny 
przypomniał, że posiadamy w Polsce ten przywilej, że oświata jest bezpłatna  
i należy w sposób szczególny zwrócić uwagę na to by nie brakowało na jej 
finansowanie środków. 
 Starosta Rawski Józef Matysiak poinformował, iż od 2015 subwencja 
oświatowa nie pokrywa wydatków szkół prowadzonych przez powiat. Ponadto 
dodał, iż w momencie tworzenia budżetu zgłaszane są wydatki na poziomie  
90 milionów złotych, możliwości są na poziomie 50 milionów. Wobec tego 
Zarząd stoi przed trudnym dylematem ograniczania wydatków, to działanie ma na 
celu zapewnienie środków na niezbędne wydatki w oświacie. Niemniej jednak  
w sytuacji braku środków Zarząd dokonuje ich przesunięcia. 
 Następnie głos zabrał radny Łukasz Salamon prosząc o informacje dotyczące 
zmian w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie, które wprowadzone 
zostały kolejnym projektem. Radny zawnioskował także o ogłoszenie  
10 minutowej przerwy oraz zwołanie Komisji Budżetu i Finansów by 
przedyskutować tę kwestię. 
 Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Powiatu Pani Marzena Pakuła 
informując, iż wszystkie zmiany wprowadzane do budżetu omówione zostały na 
posiedzeniu komisji połączonych.  
 W tym miejscu Przewodnicząca Rady ogłosiła 5-minutową przerwę. 
      Po wznowieniu obrad radny Tadeusz Damaz poinformował, iż Komisja 
Budżetu i Finansów pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały  
w sprawie zmian w budżecie. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę  
nr XXXI/167/2017 w sprawie zmian budżetu roku 2017, której projekt stanowi 
załącznik  nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Ad.5 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie  
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017 – 
2026. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła pani Marzena Pakuła  
– Skarbnik Powiatu Rawskiego: 
Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 listopada 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. 
Ponadto wprowadza się zmiany w prognozie długu oraz w wykazie 
przedsięwzięć. 
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 
Zwiększenia: 
1."Praktyka zagraniczna szansą na zatrudnienie w zawodzie" umowa nr 
POWERVAT-2017-1-PL01-KA102-036759, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2017-2018. 
Wydatki w okresie realizacji Projektu 316 408 zł. 
Źródła finansowania: Środki z budżetu UE 316 408 zł. 
Nakłady planowane na 2017 rok 0,00 zł, 
Nakłady planowane na 2018 rok 316 408,00 zł – wydatek bieżący. 
2. "Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego" umowa nr 
RPLD.09.02.01-10-A007/17-00, Powiat Rawski /Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2017 - 2020 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu UE 3 489 699 zł. 
Dotacja celowa 102 917 
Nakłady planowane na 2017 rok 685 600 zł, – wydatek bieżący, 14 400 zł  
- wydatek majątkowy, 
Nakłady planowane na 2018 rok 1 335 000 zł – wydatek bieżący, 
Nakłady planowane na 2019 rok 1 357 616 zł – wydatek bieżący. 
Nakłady planowane na 2020 rok 200 000 zł – wydatek bieżący. 
Prognoza kwoty długu. 
Wprowadzono zmiany w prognozie zadłużenia Powiatu. Wydłużeniu uległy 
terminy wykupu obligacji. Ponadto w przypadku pięciu umów kredytowych 
zostały wydłużone terminy spłat rat kapitałowych. Po wprowadzonych 
zmianach o 13 lat wydłuży się spłata zaciągniętych zobowiązań, pierwotnie 
planowano w WPF uregulowanie zobowiązań do roku 2026, po zmianach 
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będzie to rok 2039. Zaproponowane zmiany będą miały pozytywne skutki  
na gruncie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych. 

Pozytywną opinię Komisji połączonych Finansów i Budżetu,  Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Komunikacji, Transportu  
i Bezpieczeństwa, Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Geodezji i Gospodarki Terenami przedstawił Pan radny Henryk Majewski. 

Rada Powiatu Rawskiego przy 4 głosach wstrzymujących przyjęła uchwałę 
nr XXXI/168/2017 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 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  
w trybie bezprzetargowym; 

Projekt uchwały omówił Pan Stefan Goryczka– Dyrektor Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami: 
Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska wystąpił z prośbą o przekazanie na 
rzecz Gminy Biała Rawska niezabudowanej nieruchomości, położonej  
w obrębie r 2 miasta Biała Rawska przy ul. Mickiewicza, składającej się z 
działek o numerach ewidencyjnych 254/9,254/10 i 253/14 o łącznej powierzchni 
0,4569ha. Nieruchomość ta stanowi własność Powiatu Rawskiego i posiada 
urządzoną księgę wieczystą nr LD1R/00034667/8. Część nieruchomości  
- działki nr 253/14 wykorzystywana jest na ogródek rekreacyjny, a pozostała jej 
część stanowi teren zalewowy. Działka nr 254/9 w części stanowi zbiornik 
wodny, a działka nr 254/10 stanowi drogę wewnętrzną - dojazd. Nieruchomość 
wykorzystywana była dotychczas i będzie w przyszłości na potrzeby 
Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Białej Rawskiej (jednostki 
organizacyjnej Gminy Biała Rawska) zlokalizowanego w budynku na 
sąsiedniej, przyległej nieruchomości. Dom świadczy usługi opiekuńcze dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym. Nieruchomość 
została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 124.000 zł 
netto. Zasadą jest, że zbycie nieruchomości następuje w drodze przetargu. 
Jednakże w myśl art. 37 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 6 pkt 6 ustawy  
o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest zbywana w drodze 
bezprzetargowej, jeżeli zbycie następuje między jednostkami samorządu 
terytorialnego ( tut. między Powiatem Rawski a Gminą Biała Rawska) dla 
realizacji celów publicznych. Zgodnie zaś z § 5 ust. 2 Zasad gospodarowania 
nieruchomościami Powiatu Rawskiego, zbycie nieruchomości przez Powiat  
w trybie bezprzetargowym wymaga zgody Rady Powiatu. Dlatego też podjęcie 
niniejszej uchwały jest konieczne dla skutecznego przeprowadzenia transakcji 
sprzedaży - kupna. 
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 W tym miejscu głos zabrał radny Bogdan Pietrzak informując, iż jego 
zdaniem nieruchomość ta powinna zostać przekazana Miastu i Gminie Biała 
Rawska nieodpłatnie. 

Pozytywną opinię Komisji połączonych Finansów i Budżetu,  Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Komunikacji, Transportu  
i Bezpieczeństwa, Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Geodezji i Gospodarki Terenami przedstawił Pan radny Henryk Majewski. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę XXXI/169/2017  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.7 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. 

Projekt przedmiotowej uchwały omówiony został przez Panią Mecenas 
Jolantę Miśkiewicz: 

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 2018 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 obowiązujących stawek na 2018 rok, 
propozycja wzrostu stawek do poziomu maksymalnych stawek ogłoszonych  
w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2017 roku. 

Podjęta już uchwała z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ustalenia 
opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie 
art.130 a ust. 1 lub 2 Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego 
oraz kosztów odstąpienia od usunięcia miała zastąpić uchwałę Rady Powiatu 
Rawskiego z 18 listopada 2016 roku regulującą dotychczas wysokość tych opłat. 
Wysokość stawek w nowej uchwale ustalono na poziomie maksymalnych 
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stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu z 25 lipca 2017 
roku. Przyjęcie w podjętej, przez Radę Powiatu Rawskiego, uchwale  
z 27.10.2017 r. terminu wejścia w życie na 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego spowoduje jej wejście w życie 
przed dniem 1 stycznia 2018 roku, co będzie niezgodne z przytoczonym wyżej 
Obwieszczeniem Ministra Finansów. Dlatego też konieczne jest przyjęcie 
uchwały, która będzie zgodna z tymi przepisami w zakresie terminu 
obowiązywanie nowych stawek, które są maksymalnymi stawkami zawartymi 
w Obwieszczeniu. 

Pozytywną opinię Komisji połączonych Finansów i Budżetu,  Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Komunikacji, Transportu  
i Bezpieczeństwa, Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Geodezji i Gospodarki Terenami przedstawił Pan radny Henryk Majewski. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę XXXI/169/2017  
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 5 do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu ośmioletniej szkole 
podstawowej specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii wchodzącym  
w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. 
Przemysłowa 2 

Projekt uchwały omówił Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej: 

Niniejsza uchwała stanowi kolejny krok do wdrożenia w życie zmian 
wynikających z reformy oświatowej. Jest ona kontynuacją podjętej w dniu  
21 marca 2017 r. Uchwały Nr XXV/134/2017 Rady Powiatu Rawskiego  
w Rawie Mazowieckiej w sprawie dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych  
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych. Uchwałą z dnia 21 marca 2017 r. dokonano 
przekształcenia gimnazjum specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 
wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej  
ul. Przemysłowa 2 w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną  
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii wchodzącym w skład Zespołu 
Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2, co zgodnie z 
art. 217 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 i 949) stanowi jednocześnie akt 
założycielski szkoły podstawowej specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 



 11 

Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2. Z uwagi na to, że przekształcana szkoła 
została zmieniona na zupełnie inny tym szkoły (gimnazjum na szkołę 
podstawową), taktuje się ją jako nowo powstałą szkołę. W związku  
z powyższym jednostka samorządu terytorialnego nadaje nowo założonej szkole 
pierwszy statut zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949), co reguluje niniejsza uchwała. 
Zgodnie z art 88 ust .7 cyt. ustawy organ, który założył szkołę - w tym wypadku 
Rada Powiatu Rawskiego nadaje jej pierwszy statut. Stąd też kompetencja Rady 
do uchwalenia statutu szkoły. 

Pozytywną opinię Komisji połączonych Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Promocji oraz Komisji Statutowej przedstawiła Pani radna Maria Piątek. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę XXXI/170/2017  
w sprawie nadania statutu ośmioletniej szkole podstawowej specjalnej  
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii wchodzącym w skład Zespołu Placówek 
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa, której projekt stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno  
- Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych 
w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 w ośmioletnią szkołę podstawową 
specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym wchodzącym 
w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. 
Przemysłowa 2. 
  Jak wyjaśnił Dyrektor Andrzej Latek, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 60 i 949) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową (również szkołę 
podstawową specjalną) w terminie do 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, 
stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową (również 
podstawową specjalną), co też zostało uregulowane w niniejszej uchwale. 
Niniejsza uchwała stanowi kolejny krok do wdrożenia w życie zmian 
wynikających z reformy oświatowej. Jest ona kontynuacją podjętej w dniu 21 
marca 2017 r. Uchwały Nr XXV/134/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej, w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych.  

 Pozytywną opinię Komisji połączonych Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Promocji oraz Komisji Statutowej przedstawiła Pani radna Maria 
Piątek. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę XXXI/171/2017  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły 
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podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 
wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. 
Przemysłowa 2 w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek 
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2, której projekt stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów  
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno 
- Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych  
w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 w szkołę specjalną przysposabiającą 
do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym wchodzącym  
w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej  
ul. Przemysłowa 2. 

Projekt uchwały omówił Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej: 

Zgodnie z art. 172 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 
dotychczasową szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów  
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w terminie do 30 listopada 
2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w szkołę specjalną 
przysposabiającą do pracy, co też zostało uregulowane w niniejszej uchwale. 
Niniejsza uchwała stanowi kolejny krok do wdrożenia w życie zmian 
wynikających z reformy oświatowej. Jest ona kontynuacją podjętej w dniu 21 
marca 2017 r. Uchwały Nr XXV/134/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej, w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych. 

 Pozytywną opinię Komisji połączonych Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Promocji oraz Komisji Statutowej przedstawiła Pani radna Maria 
Piątek. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę XXXI/172/2017  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły 
podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 
wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. 
Przemysłowa 2 w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek 
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2, której projekt stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 11 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej  
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 
46 w branżową szkołę I stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół - Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

 Zgodnie z art. 162 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 
dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową w terminie do 30 listopada 2017 r., 
w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w branżową szkołę I stopnia, 
co też zostało uregulowane w przedmiotowej uchwale. Niniejsza uchwała 
stanowi kolejny krok do wdrożenia w życie zmian wynikających z reformy 
oświatowej. Jest ona kontynuacją podjętej w dniu 21 marca 2017 r. Uchwały Nr 
XXV/134/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej, w sprawie 
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 
szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. 

 Pozytywną opinię Komisji połączonych Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Promocji oraz Komisji Statutowej przedstawiła Pani radna Maria 
Piątek. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę XXXI/174/2017  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 
46 w branżową szkołę I stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół - Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, której projekt stanowi załącznik nr 9  
do niniejszego protokołu. 
 
Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek 
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 w branżową szkołę 
specjalną I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 
wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej  
ul. Przemysłowa 2. 

Projekt uchwały omówił Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej: 

Zgodnie z art. 162 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 
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dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową (również specjalną) w terminie  
do 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie  
w branżową szkołę I stopnia, co też zostało uregulowane w przedmiotowej 
uchwale. Niniejsza uchwała stanowi kolejny krok do wdrożenia w życie zmian 
wynikających z reformy oświatowej. Jest ona kontynuacją podjętej w dniu 21 
marca 2017 r. Uchwały Nr XXV/134/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej, w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych. 

Pozytywną opinię Komisji połączonych Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Promocji oraz Komisji Statutowej przedstawiła Pani radna Maria Piątek. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę XXXI/175/2017  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 
wchodzącym w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej  
ul. Przemysłowa 2 w branżową szkołę specjalną I stopnia w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek 
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2, której projekt stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.13 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej ul. 15 Grudnia 9 w branżową szkołę I stopnia wchodzącą w skład 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9 

Zgodnie z art. 162 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 
dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową w terminie do 30 listopada 2017 r., 
w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w branżową szkołę I stopnia, 
co też zostało uregulowane w przedmiotowej uchwale. Niniejsza uchwała 
stanowi kolejny krok do wdrożenia w życie zmian wynikających z reformy 
oświatowej. Jest ona kontynuacją podjętej w dniu 21 marca 2017 r. Uchwały Nr 
XXV/134/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej, w sprawie 
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 
szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. W § 1 
oraz § 2 przedmiotowej uchwały została zmieniona również nazwa ulicy przy 
której mieści się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, z ulicy  
15 Grudnia na ulicę Kolejową, numer porządkowy pozostał bez zmian - zgodnie 
z uchwałą nr XXXVII/318/2017 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia  
15 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulic w Białej Rawskiej. Zgodnie  
z zawiadomieniem Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska  
nr RG.II.6625/3/2017 z dnia 27.10.2017 r. zmiana nazwy ulicy przy której 
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mieści się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej wchodzi  
w życie od dnia 1 listopada 2017 r. 

Pozytywną opinię Komisji połączonych Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Promocji oraz Komisji Statutowej przedstawiła Pani radna Maria Piątek. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę XXXI/176/2017  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wchodzącej w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9 w branżową 
szkołę I stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 10, której projekt stanowi załącznik nr 10  
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 14 Podjęcie Stanowiska Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zasiłku 
wychowawczego 500+ dla dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej. 
 Projekt stanowiska przedstawił radnym Starosta Rawski Pan Józef Matysiak: 
 „Od prawie dwóch lat obowiązuje w Polsce ustawa z dnia 11 lutego 2016 r.  
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Istotą wprowadzonych regulacji  
jest  objęcie  świadczeniem wychowawczym możliwie jak najszerszego zakresu 
rodzin posiadających na swoim utrzymaniu dzieci,  realizując  tym  samym  
podstawowy  cel,  tj.  wsparcie  ekonomiczne  rodzin  oraz częściowe pokrycie 
wydatków rodziców lub opiekunów  dzieci  z  tytułu  wysokich  kosztów   
ich  wychowania  i  wykształcenia.  
 W  konsekwencji świadczenie wychowawcze przysługuje osobie faktycznie 
sprawującej opiekę nad dzieckiem niepełnoletnim. W obecnym stanie prawnym 
pomoc trafia również do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy  zastępczej.  
 Dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej pozbawione 
zostały możliwości korzystania z przedmiotowego wsparcia, co zdaniem Rady 
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej prowadzi do ich dyskryminacji  
i nierównego traktowania na gruncie obowiązujących przepisów. Dzieci  
te będące częstokroć sierotami, pochodzą z ubogich rodzin,  i nie mogą liczyć na 
wsparcie i pomoc z jej strony, jednocześnie zostały wykluczone z możliwości 
korzystania z pomocy jaką uzyskują w podobnej sytuacji dzieci przebywające  
w rodzinnej pieczy zastępczej.  
 Zdaniem Rady rozszerzenie katalogu beneficjentów pomocy w postaci 
zasiłku wychowawczego 500+, o wychowanków instytucjonalnych placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, w konsekwencji doprowadzić może do 
wyrównania szans tych dzieci w dostępie do edukacji, kultury, czy podniesienia 
ich jakości życia. Istnieje niczym nieuzasadniony podział wśród dzieci nie 
wychowujących się w biologicznych rodzinach i rodzinnej pieczy zastępczej, 
albowiem jedne z nich otrzymują pomoc a inne nie.  
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 Dlatego też, znowelizowanie  przepisów ustawy powinno doprowadzić do 
powstania regulacji prawych pozwalających na objęcie pomocą dzieci, 
przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
 Niniejsze stanowisko Rada Powiatu Rawskiego kieruje do Prezesa Rady 
Ministrów, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marszałka Sejmu, 
Marszałka Senatu, Związku Powiatów Polskich”. 
 W tym miejscu głos zabrał radny Łukasz Salamon dziękując pracownikom 
Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej za zgłoszenie przedmiotowej sprawy 
Staroście Rawskiemu oraz informując, iż popiera w całości przedmiotowe 
stanowisko.  
 Następnie głos zabrał radny Bogdan Pietrzak informując, iż Klub PiS Rady 
Powiatu Rawskiego popiera Stanowisko i będzie głosował za jego przyjęciem. 
 Starosta Rawski Pan Józef Matysiak zaznaczył, iż jego zdaniem dzieci 
przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej są grupą pominiętą,  
w związku z czym uważa, że ten zasiłek należy się tym dzieciom i podjęcie 
stanowiska jest konieczne. Starosta podziękował także Dyrektorowi Domu 
Dziecka oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za pracę nad 
przedmiotową inicjatywą.   

 Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie 
zasiłku wychowawczego 500+ dla dzieci przebywających w instytucjonalnej 
pieczy zastępczej, którego projekt stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu. 
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Ad.15 Sprawozdanie z działalności AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. Szpital 
Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej wraz ze sprawozdaniem finansowym  
za rok 2016. 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Jacek Nowakowski - prokurent AMG 
Centrum Medyczne Sp. z o.o., który poinformował iż w 2016 roku AMG zostało 
przejęte przez Centrum Dializa i od tego czasu prowadzone są działania 
restrukturyzacyjne w kierunku zbilansowania działalności Szpitala Św. Ducha  
w Rawie Mazowieckiej w ramach kontraktu. Jak dodał w roku bieżącym,  
w związku z utworzeniem sieci szpitali, od października roku bieżącego 
przyznane środki finansowe w ramach tzw. ryczałtu z NFZ będą o ok 800 tys. zł 
niższe niż dotychczas i dla spółki jest to kolejny duży problem jeżeli chodzi  
o sytuację finansową. Sytuacja taka nie wystąpiła w żadnym innym szpitalu 
prowadzonym przez Centrum Dializa, że drogą decyzji administracyjnej 
obniżono tak znacząco wysokość kontraktu. Mimo skierowania wystąpienia  
do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nie 
otrzymano odpowiedzi dlaczego ryczałt, który miał być obliczany na podstawie 
roku 2015 (w oparciu o liczbę świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 
lecznictwa szpitalnego oraz w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
udzielonych i sprawdzonych przez świadczeniodawcę w roku 2015) został tak 
drastycznie obniżony. Jako jednym z rozwiązań może być połączenie 
działalności rawskiego szpitala ze szpitalem w Łasku (również prowadzonym 
przez Centrum Dializa), który otrzymał ryczał wyższy na miesiąc październik  
o 10 % od miesiąca września bieżącego roku. Pan Jacek Nowakowski 
zaapelował do wszystkich Radnych Rady Powiatu o wspólne działanie  
w kierunku tego, żeby ryczałt ustalany był na poziomie kontraktu z 2015, gdyż 
nie może być takiej sytuacji, żeby ryczałt nie wystarczał nawet na koszty 
wynagrodzeń pracowników szpitala. Pan Nowakowski przypomniał też  
o nakładach inwestycyjnych jakie poniosła Spółka AMG w Szpitalu Św. Ducha. 

Pan Radny Jarosław Uchman zauważył, że informacja miała dotyczyć 
sprawozdania z działalności AMG za rok 2016, natomiast wypowiedź pana 
Nowakowskiego dotyczyła sytuacji bieżącej w szpitalu. Dlatego też przytoczył 
dane ze sprawozdania finansowego, z którego wynika, że starta z działalności 
operacyjnej Szpitala Św. Ducha na koniec roku 2016 wynosiła – 2.210.000 zł 
(przy 1.600.000 zł na koniec 2015) i ulega powiększeniu; ponadto świadczenia 
udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego (2.326.237 zł)  
i świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego 
(1.551.847 zł) nie będą świadczone w związku z wypowiedzeniem kontraktu na 
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ratownictwo medyczne przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zdaniem Radnego 
Uchmana, działania AMG pod nazwą restrukturyzacji wyglądają następująco: 
liczba łóżek została zredukowana do 68 łóżek, liczba lekarzy do 12; 
zwolnionych zostało ponad 60 pielęgniarek i ponad 15 lekarzy. Radny Uchman 
zwrócił też uwagę na niewykonania kontraktu: choroby wewnętrzne – realizacja 
na poziomie 79 %, choroby płuc (hospitalizacja) – realizacja na poziomie 90%, 
pediatria (hospitalizacja) – realizacja na poziomie 80 %, chirurgia ogólna  
– 80%, położnictwo i ginekologia (hospitalizacje) – realizacja na poziomie 43%. 
Z przytoczonych przez radnego danych jasno wynika, że były niewykonania 
kontraktu i na tej podstawie Narodowy Fundusz Zdrowia ustala wysokość 
kontraktu, czy obecnie ryczałtu.  Kolejną sprawą jest postrzeganie AMG  
i Szpitala przez płatnika (NFZ) i nałożenie kary za rok 2016 i 2017 na ponad 
420 tys. zł (m.in. za brak leków i sprzętu). Według Radnego Uchmana, Szpital 
przez działania Spółki AMG, sam sobie zapracował na taki stan rzeczy.  
W związku powyższym Pan Radny Uchman zapytał na jakim poziomie 
realizowany jest obecnie kontrakt (czy jest nadwykonanie czy niewykonanie), 
jak spółka wyobraża sobie funkcjonowanie Oddziału Pediatrii na 8 łóżkach, 
dlaczego zamykane są oddziały; do tego dochodzi problem z migracją 
pacjentów, którzy są odsyłani do innych szpitali lub zwyczajnie nie chcą 
korzystać z usług szpitala gdzie na oddziale wewnętrznym, jest dwóch lekarzy. 
Pan Radny Uchman zwrócił też uwagę na częste sytuacje gdzie lekarz dyżuruje 
na jednym oddziale trzy doby pod rząd.  Podsumowując Radny Uchman 
stwierdził, że szpital tak dalej funkcjonować nie może – szpital gdzie pacjenci 
emigrują, gdzie jest za mało łóżek. Według obliczeń Pana Radnego, aktualnie 
Szpital dysponuje kontraktem na poziomie niespełna 15 mln złotych,  
a w momencie przejmowania przez AMG kontrakt był na poziomie blisko  
20 mln zł; w sprawozdaniu połączone są dane z dwóch firm (szpital w Rawie  
i w Rykach). Według Pana Radnego Uchmana sytuacja zabezpieczenia 
zdrowotnego mieszkańców powiatu rawskiego wygląda bardzo źle. 

Pan Radny Adrian Galach odnosząc się do wysokości zobowiązań AMG 
Centrum Medyczne w wysokości 18 mln zł (z czego ponad 4.600.000 zł wobec 
Centrum Dializa), zapytał co z resztą zobowiązań w wysokości ponad 13 mln zł 
– jakich jednostek one dotyczą. Kolejne pytanie Pan Radnego Galacha 
dotyczyło tego czy Zarząd Powiatu zwracał się do zarządu spółki AMG  
o udostępnienie sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku. 
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Radny Bogdan Pietrzak zapytał czy Zarząd Powiatu Rawskiego jest 
zadowolony ze sposobu funkcjonowania Szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej. 

Pan radny Jarosław Uchman zapytał dlaczego na dzisiejszej sesji nie 
pojawił się prezes AMG Centrum Medyczne – pan Konrad Nowakowski, który 
zaprezentował by swoją wizję rozwoju i dalszego funkcjonowania szpitala. 

Pan Jacek Nowakowski odpowiadając stwierdził, że na dzień dzisiejszy 
nie ma innej możliwości dla funkcjonowania Szpitala jak tylko przez 
zwiększenie środków finansowych pochodzących z NFZ w ramach ryczałtu, 
biorąc pod uwagę to, że zatrudnienie jest już zredukowane do takiego poziomu, 
iż nie da się go już bardziej zmniejszać, a środki finansowe przyznane w ramach 
ryczałtu (przyznany na poziomie niższym niż dotychczasowy kontrakt) nie 
wystarczają nawet na płace w szpitalu; jest poziom kosztów, którego się już nie 
da obniżyć. Jak dodał pan Nowakowski, nie udało się inaczej przeprowadzić 
redukcji kosztów jak poprzez redukcję kosztów pracy (które stanowią od 85 do 
90% wszystkich kosztów). 

Pan Radny Jarosław Uchman dodał, że opinie i pomysły na 
funkcjonowanie mogą być różne, ale chodzi o to by wybrać jak najbardziej 
trafne rozwiązanie, tak żeby osiągnąć dobro ogólne zarówno pacjenta, 
pracownika jak i operatora szpitala; w sytuacji jednak gdy nadal będzie 
prowadzona działalność polegająca na redukcji zatrudnienia, ograniczeniu 
liczby przyjęć, to nie ma takiej możliwości żeby osiągnąć większy kontrakt  
z NFZ. Pozostanie szpitala na obecnym poziomie finansowania to katastrofa, 
tym bardziej że w 2015 roku kontrakt był przekazany na poziomie 19 mln,  
a aktualnie jest to poniżej 15 mln zł; jeżeli spółka cały czas generuje straty,  
to jak ona ma dalej funkcjonować. Pan radny Uchman poprosił o odpowiedź na 
pytanie dlaczego nie ma prezesa firmy  Konrada Nowakowskiego i jak firma 
wyobraża sobie funkcjonowanie Oddziału Pediatrycznego na 8 łóżkach. 

Pan Radny Adrian Galach zaapelował do Pani Przewodniczącej Rady o to 
by jednak można było przejść do konwencji pytanie – odpowiedź, gdyż nie 
otrzymuje od pana Nowakowskiego odpowiedzi na żadne zadanie pytanie 

Pan Jacek Nowakowski zaapelował o to by podjąć wspólne działania na 
rzecz odbudowy kontaktu przez zwiększanie ilości świadczeń, bo innej drogi nie 
ma, jeżeli kontakt będzie wzrastał to i zatrudnienie będzie wzrastać. 

Pan Radny Galach przypomniał, że jedno z jego pytań dotyczyło tego czy 
Zarząd Powiatu występował o sprawozdanie finansowe spółki AMG za  
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I półrocze 2017 roku; zadał też następne pytanie - czy zgodnie umową 
dzierżawy Szpitala termin budowy nowego pawilonu szpitalnego zostanie 
dotrzymany biorąc pod uwagę, że kapitał spółki AMG wynosi minus 10 mln zł, 
zobowiązania wynoszą 18 mln, a strata na działalności bieżącej wynosi ponad  
2 mln zł. 

Pan Starosta Józef Matysiak, odnosząc się do dyskusji stwierdził,  
że działalność Szpitala wiązała się z ciągłymi stratami, mimo przeznaczania 
przez lata przez Powiat znacznych środków na funkcjonowanie Szpitala (czy  
to na sprzęt czy na pokrycie zadłużenia). Starosta zwrócił uwagę też na to, że 
spółka AMG ponosi pewne nakłady i opłaca comiesięczny czynsz; jeżeli chodzi 
o pytanie czy Zarząd Powiatu jest zadowolony, to nie jest zadowolony  
z funkcjonowania Szpitala. Starosta zaapelował do Radnych i poprosił, żeby 
przy tych wszystkich głosach krytycznych, jednak pojawiały się propozycje 
dotyczące dalszego funkcjonowania. Niezrozumiałym, według Starosty jest 
zmniejszenie ryczałtu, który miał być obliczany na podstawie wykonania  
i działalności roku 2015; przypomniał, że oddanie Szpitala w dzierżawę było 
wymuszone częściowo sytuacja finansową. Według Starosty podstawowym 
zadaniem jest budowa nowoczesnego bloku operacyjnego i wraził nadzieję,  
że wspólnie uda się rozmawiać o Szpitalu i uzyskiwać do od spółki efekty. 
Starosta poprosił o przedstawianie propozycji jak ma dalej wyglądać 
funkcjonowanie Szpitala; podziękował też pracownikom rawskiego szpital, gdyż 
docierają do niego też dobre sygnały, a nie tylko złe. 

Pan Radny Jarosław Kobierski, stwierdził, ze padło wiele opinii  
w znacznej części uprawnionych, dlatego też zaproponował żeby Komisja 
Zdrowia opracowała stanowisko, które by zostało przyjęte przez Rade Powiatu a 
dotyczyłoby niedofinansowania rawskiego szpitala w ramach ryczałtu. 

Pan Jacek Nowakowski odpowiadając na pytanie Pana Radnego Galacha 
poinformował, że Zarząd Powiatu zwracał się z prośbą o przedłożenie 
sprawozdania finansowego lecz takie sprawozdanie nie zostało przedstawione; 
natomiast ostatnie działania księgowe podjęte przez spółkę pozwolą dopiero 
teraz na pokazanie sytuacji finansowej jednego i drugiego szpitala; dodał że 
dalsze funkcjonowanie zależy w dużej mierze od finansów. 

Pan radny Adrian Galach powtórzył pytanie o termin realizacji budowy 
nowego pawilonu szpitalnego, jako z jednego postanowień umowy dzierżawy. 

Jacek Nowakowski odpowiedział, że funkcjonowanie szpitala zależy od 
przyjętego modelu szpitala – szpital w Rawie ma myc czterooddziałowym 
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szpitalem dla powiatu rawskiego powiększonym o Oddział Pulmunologii i nie 
ma możliwości zwiększania ilości łóżek na podstawie obserwacji z czterech 
ostatnich latach; osobiście nie widzi on potrzeby powiększania bazy lokalowej 
szpitala, a w dzisiejszej sytuacji nie ma potrzeby zwiększania ilości łóżek. 

Pan Radny Galach jeszcze raz odniósł się do kwestii budowy pawilonu 
szpitalnego, która jest zapisana w umowie dzierżawy - czy te zapisy będą 
dotrzymane; jak zauważył nie jest to sprawa wizji pana Nowakowskiego tylko 
realizacji wiążącej umowy. 

Pan Jacek Nowakowski odpowiedział, że wtedy gdy otrzyma odpowiedź 
od Dyrektora Łódzkiego Oddziału NFZ dlaczego ryczałt został zmniejszony  
w stosunku do kontraktu, to wtedy udzieli odpowiedzi kiedy będzie budowany 
pawilon szpitalny. 

Radny Jarosław Uchman zapytał, czy w związku z tym że szukamy 
szerokiego wsparcia, czy Rada Powiatu (po zaopiniowaniu przez Komisję 
Zdrowia), może wystąpić do Pana Wicemarszałka Klimczaka i Prezesa PSL 
Władysława Kosiniaka – Kamysza o wsparcie w związku z trudną sytuacją 
szpitala. 

Pan Starosta dopowiedział, że marszałek Klimczak jest poinformowany  
o tej sytuacji, jak również spotykał się z dyrektorem NFZ czy Posłem na Sejm 
Grzegorzem Wojciechowskim i oczekuje, że Powiat będzie miał wsparcie w 
tych kwestiach od tych osób. 

Pan Radny Adrian Galach, odnosząc się do informacji że ponad miesiąc 
oczekiwane jest wyjaśnienie z NFZ na temat wysokości ryczałtu, zapytał czy 
tematem obniżonego ryczałtu zajmował się Komisja Zdrowia i Polityki 
Społecznej.  

Wicestarosta marian Krzyczkowski odpowiedział, że w miarę możliwości 
wszyscy się tym tematem się zajmują. 

Pan Radny Jarosław Uchman zapytał czy jeżeli firma AMG nie otrzyma 
wsparcia w kwocie 800 tys. zł za ten kwartał, czy nadal będzie prowadzić 
działalność w Rawie Mazowieckiej. 

Pan Jacek Nowakowski odpowiedział, że ostatnie tendencje wykonania 
miesięcznego wykazują wzrost i na pewno jeżeli nie będzie kolejnego 
zmniejszenia finansowania ze strony NFZ, to działalność będzie kontynuowana. 
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Ad.16 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Rawskiego  
w roku szkolnym 2016/2017. 

Informację przedstawił Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej w Starostwie Powiatowym; stanowisko stanowi załącznik nr 12  
do niniejszego protokołu.  

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Rawskiego w roku 
szkolnym 2016/2017 została przyjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie. 
 
Ad.17 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego 
za lata 2015-2016. 

W tym miejscu głos zabrał Pan Piotr Irla – dyrektor Wydziału Środowiska 
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego, informując że raport 
sporządzany jest co dwa lata i dotyczy on Programu Ochrony Środowiska  
dla Powiatu Rawskiego uchwalonego przez Radę Powiatu. 

W związku z tym, że raport był dostarczony odpowiednio wcześniej radnym, 
Pan Dyrektor Irla poprosił o ewentualne pytania. W związku z tym, że pytań  
i uwag nie było, Przewodnicząca Rady poprosiła o opinię Komisji Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami.  
      Pozytywną opinię Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Geodezji i Gospodarki Terenami przedstawił jej przewodniczący Pan Radny 
Henryk Majewski 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła Raport z Realizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego za lata 2015-2016 (stanowi on 
załącznik 13 do niniejszego protokołu). 
 
Ad.18 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawskiego  
z przeprowadzonych kontroli w roku 2017. 

Sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jacek 
Otulak: 
Komisja rewizyjna w 2017 roku odbyła łącznie 14 posiedzeń, z czego 3 dotyczyły 
wydania opinii w sprawie wykonania budżetu za rok 2016  i wypracowania 
wniosku absolutoryjnego. Ponadto komisja odbyła 3 kontrole w jednostkach 
organizacyjnych powiatu wynikające z planu pracy komisji. Pozostałe 
posiedzenia dotyczyły m. in. omówienia wyników kontroli oraz planowania 
kolejnych. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w pełnym składzie dokonał  
3 kontroli: 

6 marca 2017 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie 
Mazowieckiej - Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej wskazał na  
konieczność sukcesywnej wymiany sprzętu komputerowego w Poradni 
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Psychologiczno – Pedagogicznej, a także  konieczność poprawienia komunikacji 
pomiędzy komórką zajmująca się obsługą księgową jednostek oświatowo 
wychowawczych, tak by dyrektor jednostki organizacyjnej miał wiedzę o takich 
opóźnieniach oraz, że zaległości zostały uzgodnione z ZUS. 
    6 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie 
Mazowieckiej – w przypadku tej kontroli wskazano na konieczność remontu 
dachu  i wymianę komputerów w placówce. 

20 listopada 2017 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rawie 
Mazowieckiej – w tym przypadku Komisja zaproponowała przeprowadzenie 
ankiety wśród czytelników dotyczącej prenumerowanych gazet i czasopism jak  
 podjęcie działań w kierunku aktywizacji środowiska twórczego z terenu 
powiatu rawskiego. 

Do przedstawionej informacji uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie sprawozdanie Komisji 

Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w roku 2017. 
  

Ad.19 Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz  

o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym - Rada Powiatu Rawskiego piątej 

kadencji na swojej XXIX sesji w dniu 14 września 2017 roku podjęła 

następujące uchwały: 

- uchwała nr XXX/161/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Rawski 
(opublikowana Dz. Urz. Woj. Łódz. Poz. 4674); 
- uchwała nr 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 
(opublikowana Dz. Urz. Woj. Łódz. Poz. 4675); 
- uchwała nr 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; 
- uchwała 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 (opublikowana Dz. Urz. Woj. Łódz.  
Poz. 4676); 
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- u chwała nr XXX/165/2017 zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2011 w sprawie 
wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze 
Powiatu Rawskiego (opublikowana Dz. Urz. Woj. Łódz. Poz. 4677); 
- uchwała nr XXX/166/2017 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej (opublikowana 
Dz. Urz. Woj. Łódz. Poz. 4678). 
 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 uchwały nr 164 (ustalenie opłat za usunięcie pojazdów z dróg)  zastrzeżenia 
zgłosił Wydział Prawny Nadzoru i Kontroli ŁUW, odnośnie terminu wejścia  
w życie; na dzisiejszej sesji podjęta została nowa uchwała uchylająca poprzednią 
i ustalająca termin obowiązywania od 1 stycznia 2018. 
W okresie miedzy sesjami Zarząd Powiatu Rawskiego odbył następujące 
posiedzenia: 
31.10.2017 r.: 
1) podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu; 
2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych; 
3.11.2017 r.: 
1) Zarząd zapoznał się z informacją w sprawie projektu  pn.; Przebudowa drogi 
powiatowej drogi powiatowej Nr 4108E Wałowice – Wilkowice wraz  
z przebudową skrzyżowania  z drogą powiatową  Nr 1316E ( Pod Borem  
– Wilkowice – Raducz) w m. Wilkowice w ramach Programu rozwoju gminnej  
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019; 
2) uzgodnił przebieg kabla energetycznego w pasie drogowym drogi powiatowej 
– dz. nr 90/1, do zasilania  budynku mieszkalnego na działce nr 184 i 185 we 
wsi Wólka Lesiewska gm. Biała  Rawska ( zmiana trasy); 
3) zatwierdził regulamin konkursu ofert na realizację zadania publicznego  
w 2017 r. „Piłka siatkowa dziewcząt”; 
4) wytypował członków do komisji konkursowej w celu rozpatrzenia ofert  
na realizację zadania publicznego w 2017 r. „Piłka siatkowa dziewcząt”; 
5) zatwierdził projekt pisma do AMG Centrum Medyczne w sprawie wysokości 
ryczałtu dla szpitala św. Ducha w Rawie Maz. na pierwszy okres 
kontraktowania; 
6) rozpatrzył  wniosek dyrektora LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w sprawie 
zajęć na basenie dla uczniów gimnazjum; 
7) wyraził zgodę na wykonanie odbioru przez Geodetę Powiatowego usługi  
polegającej  na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru nad pracą  pn. 
„Utworzenie, uruchomienie i wdrożenie inicjalnej bazy danych Powiatowego 
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego obejmującej Powiat Rawski”; 
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8)  wyraził zgodę na użyczenie lokalu na rzecz Młodzieżowego Centrum 
Kariery; 
9)  wyraził zgody na uruchomienie procedury zakupu materiałów biurowych na 
2018 rok; 
10)  rozpatrzył wniosek o nienaliczanie opłat za centralne ogrzewania za miesiąc 
październik lokale w budynku przy ul. Kościuszki 5; 
7.11.2017 r.: 
1) zatwierdził wyniki  postępowania do 30 tys. euro na:  
- przebudowę drogi nr 4129E Kaleń-Lubania, 
-  przebudowę chodnika wzdłuż ul. Księże Domki w Rawie Mazowieckiej, 
2)  rozpatrzył wniosek o wypłacenie odszkodowania  w związku z przejęciem 
przez Powiat działki nr 145 w obrębie Rokszyce. Działka wydzielona została 
pod poszerzenie drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska-Komorów  
z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela; 
3) zapoznał się z  informacją o realizacji zadań oświatowych za rok  szkolny 
2016/2017; 
4) zapoznał się z zawiadomieniem Wójta Gminy Rawa Mazowiecka  
o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka (zmiana definicji 
MRj i MR, dopuszczenie do zbliżenia budynków do granicy oraz zmiany 
definicji PRZ),  
5) zapoznał się z zawiadomieniem  Wójta Gminy Cielądz o przystąpieniu  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Cielądz, wieś Cielądz; 
6) zatwierdził wynik  zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro  
z zakresu zadań własnych w sprawie zlecenia wykonania podziału działki 
stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, położonej w obrębie nr 4 m. Rawa 
Mazowiecka, oznaczonej nr 307/9; 
7) zapoznał się z informacją o sytuacji finansowej powiatu;  
8) zapoznał się z wnioskiem jednostek oświatowych o zwiększenie budżetu; 
9) zapoznał się z ofertą wykonania wentylacji pomieszczeń w budynku przy  
ul. Tomaszowskiej 8; 
10)  pozytywnie rozpatrzył prośbę Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów 
Dzieci Niepełnosprawnych w sprawie najmu lokalu na działalność 
rehabilitacyjną; 
14.11.2017 r.: 
1) Uzgodnił lokalizację projektowanego przyłącza kablowego nN w pasie drogi 
powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów– działka nr ew.360  w obrębie  Łaszczyn 
do działki nr ew. 30; 
2) zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego na dostawę soli do zimowego 
utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018; 
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3) zapoznał się z wnioskiem Sołtysa wsi Narty w sprawie wybudowania nowej 
nawierzchni drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy)-Zakrzew na odcinku Nowy 
Wylezin-Zakrzew; 
4) zapoznał się z pismem dotyczącym zwiększenie kwoty odszkodowania  
za działkę nr 649/4 w obrębie 5 Biała Rawska, wydzieloną pod drogę publiczną 
z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela (art. 98 
ust. 1 ustawy z dnia 21.09.1997 r. o gospodarce nieruchomościami); 
5) wydał opinię w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych w gminie 
Sadkowice drogi zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 
- Nowy Kłopoczyn – działka nr ew. 532 – długość 1,2 km, pow. 1,66 ha, 
- Kłopoczyn - działka nr ew. 124 – długość 0,66 km, pow. 1,56 ha, 
- Kłopoczyn - działka nr ew. 137 – długość 1,23 km, pow. 0,79 ha, 
- Kłopoczyn - działka nr ew. 242 – długość 0,01 km, pow. 0,01 ha; 
6) podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli w SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej; 
7) zapoznał się z  informacją dyrektora SPZOZ o bieżącej sytuacji finansowej 
zakładu; 
8) zapoznał się z pismami  AMG Centrum Medyczne z dnia 8 listopada br.;   
9) zatwierdził projekty Uchwał  Rady Powiatu w sprawie przekształcenia  szkół; 
10) zapoznał się z przedstawionym projektem porozumienia pomiędzy 
Powiatem Rawskim i Ministerstwem Edukacji w sprawie realizacji zadań 
wiodącego ośrodka rehabilitacyjno- opiekuńczego na terenie powiatu 
rawskiego;  
11) zatwierdził treść Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla 
powiatu rawskiego za lata 2015-2016; 
12)  zapoznał się z informacją w sprawie planowanych dochodów ze sprzedaży 
w latach 2018-2020; 
13) zatwierdził wynik  zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro 
z zakresu administracji rządowej na wykonanie aktualizacji baz EGiB, 
BDOT500, GESUT wynikami powstałymi z prac geodezyjnych  
i kartograficznych; 
14) zatwierdził wynik  zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro                                    
z zakresu administracji rządowej na wykonanie doprowadzenie do spójności 
topologicznej działek, klas gruntów i użytków bazy danych EGiB wewnątrz 60 
obrębów ewidencyjnych z terenu Powiatu Rawskiego;  
15) Przyjął projekt budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok; 
16) Przyjął projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2039; 
17) podjął uchwałę w sprawie  zmiany budżetu powiatu; 
18) podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych; 
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17.11.2017 r.:  
1) wyraził zgodę na przystąpienie do realizacji programu Wyrównywanie różnic 
miedzy regionami III w 2018 r.; 
2) zatwierdził wyniki przetargu na dostawę soli, piasku,  zimowe utrzymanie 
dróg  i zwalczanie śliskości na chodnikach w mieście Rawa Mazowiecka; 
3) przyjął stanowisko w sprawie pisma AMG Centrum Medyczne z 8 listopada 
br.; 
4) zatwierdził projekt uchwały Rady w sprawie sprzedaży bezprzetargowej 
działki w Białej Rawskiej; 
5) przyjął porządek dzisiejszej Sesji Rady Powiatu, 
6) wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na dostawę energii elektrycznej dla 
starostwa i  jednostek powiatowych; 
7) zatwierdził wybór oferty na nieodpłatną pomoc prawną w powiecie rawskim 
punkt w Białej Rawskiej; 
22.11.2017 r.: 
1)zatwierdził rozstrzygnięcie przetargowe sprzedaży warsztatów szkolnych ul. 
Zwolińskiego ( 747.400  zł); 
2) zatwierdził wybór wykonawców na przeprowadzenie robót w szkołach tj:  
wymiana okien w szkole Reymonta, termomodernizacja łącznika w budynku 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Białej Rawskiej, odprowadzenie wód 
deszczowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej; 
3) wydał opinię powierzenia z-cy dyrektora ZSCEZiU  Panu Krzysztofowi 
Gruchała; 
4) rozpatrzył wnioski z jednostek oświatowych na pokrycie zgłoszonych 
wydatków; 
5) upoważnił Józefa Matysiaka do podpisania umowy na realizację Centrum 
Usług Społecznych w powiecie; 
 28.11.2017 r.: 
1) wyraził zgodę na przekazanie samochodu osobowego z PUP do Starostwa; 
2) uzgodnił lokalizację sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogi 
powiatowej nr 4120E Biała Rawska-Komorów w m. Żurawia, Rokszyce, Porady 
Górne, Pągów. Inwestycja stanowi kolejny etap planu gazyfikacji powiatu 
rawskiego (SIME Polska); 
3)  powołał komisję do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego  
na stopień nauczyciela mianowanego; 
4) przedstawił wniosek dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki; 
5) zatwierdził  rozstrzygnięcie postepowania ofertowego na zlecenie wykonania 
operatu szacunkowego nieruchomości Skarbu Państwa w Rawie Mazowieckiej; 
6) zatwierdził wynik  postępowania  w sprawie zlecenia wykonania operatu 
szacunkowego dotyczącego oszacowania wartości nieruchomości położonej  
w Piotrkowie Trybunalskim, dla celów ustalenia odszkodowania w związku  
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z  jej wywłaszczeniem na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – m. 
Piotrkowa Trybunalskiego; 
7) zatwierdził wybór dostawcy energii elektrycznej dla jednostek oświatowych  
i starostwa; 
8) podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu; 
9) podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego; 
10) zatwierdził rozstrzygnięcie konkursowe – turniej piłki siatkowej; 
 Do przedstawionej informacji Starosty uwag nie było. 
 Starosta Rawski poinformował i zaprosił zebranych na samorządowe 
spotkanie opłatkowe w dniu 22 grudnia br. na godz. 14:00. 
 
Ad.20 Interpelacje i zapytania Radnych – nie zgłoszono żadnych. 
 
Ad.21 Sprawy różne i wolne wnioski: 

 Pani Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego poinformowała,  
że w dniu 26 października 2017 r. wpłynęło pismo zawierające skargę 
Stowarzyszenia „Geodeci Ziemi Rawskiej” na nienależyte wykonywanie  przez 
Starostę Rawskiego zadania z zakresu administracji rządowej polegającego  
na prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym 
przede wszystkim tworzeniu i aktualizacji zbiorów powstających po weryfikacji 
składanych przez geodetów opracowań geodezyjnych, chodzi głównie  
o opóźnienia i przewlekłość czynności weryfikacyjnych prowadzonych przez 
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej W związku z tym, że skarga dotyczy 
zadań z zakresu administracji rządowej, skarga została przekazana według 
właściwości do Wojewody Łódzkiego; aktualnie postępowanie prowadzi Łódzki 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Mimo 
przekazania skargi do Stowarzyszenie złożyło kolejne pismo, z prośbą 
możliwość przedstawienia na sesji Rady problemów dotyczących 
funkcjonowania Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 
Przewodnicząca udzieliła odpowiedzi, że jeżeli przedstawiciele Stowarzyszenia 
pojawią się na sesji i będą chcieli zabrać głos umożliwi im przedstawienie 
problemu w punkcie Sprawy różne i wolne wnioski. 

W imieniu Stowarzyszenia głos zabrała Magdalena Michalska, informując 
iż z problem, o którym napisali w skardze, występuje od dłuższego czasu. 
Dotyczy on bardzo długiego czasu weryfikacji i przyjęcia do zasobu 
geodezyjnego opracowań geodezyjnych (w niektórych przypadkach do trzech 
miesięcy), co powoduje że wykonawcy – geodeci tracą płynność finansową,  
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a także powoduje to opóźnienie inwestycji, gdyż inwestorzy (prywatni  
i publiczni) bez opracowania geodezyjnego nie mogą rozpocząć realizacji 
swoich inwestycji. Według geodetów problemem są braki kadrowe na 
stanowiskach weryfikacji, a problem nasilił się po zmianie oprogramowania  
w roku bieżącym. Według Stowarzyszenia, rozwiązaniem nie jest zlecanie 
weryfikacji opracowań na zewnątrz, gdyż powoduje to koszty dla urzędu, które 
mogłyby być wykorzystane na zatrudnienie dodatkowego pracownika. 

Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski przyznał, że opóźnienia  
w ewidencjonowaniu opracowań geodezyjnych powoduje znaczne utrudnienia 
dla inwestorów i samych geodetów; jak dodał od kilku miesięcy funkcjonuje 
nowy program do wprowadzania opracowań, który wymaga  podwójnego 
nakładu pracy na wprowadzenie jednostkowego opracowania geodezyjnego  
do systemu. Nowe oprogramowanie wymaga też w wielu przypadkach 
poprawienia dotychczasowych opracowań geodezyjnych wprowadzonych  
do systemu na podstawie poprzedniego oprogramowania, a to powoduje znaczne 
wydłużenie czasu obróbki opracowania geodezyjnego. W dłuższej perspektywie 
czasu funkcjonowanie nowego programu przyczyni się poprawy jakości baz 
geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym i Kartograficznym. Jak 
poinformował Pan Wicestarosta, Dyrektor Wydziału Geodezji ma polecenie 
zorganizowania spotkania z autorem programu, w którym udział by wzięli 
geodeci, tak żeby spróbować wypracować takie rozwiązania, żeby weryfikacja 
opracowań geodezyjnych następowała w krótszym terminie. 

W imieniu Stowarzyszenia „Geodeci Ziemi Rawskiej” głos też zabrał Pan 
Piotr Kumanowski, pytając co zadecydowało o tym, że został wybrany ten 
akurat program, skoro w powiatach sąsiednich funkcjonuje poprzedni program 
geodezyjny (EWMAPA). 

Odpowiadając na pytanie Pan Stefan Goryczka - Dyrektor Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami poinformował, że dwie 
przesłanki zadecydowały o wyborze tego programu – miał być spójny  
z przepisami prawa i wprowadzać bazy obiektowe; wyłoniony program został 
zakupiony w trybie przetargowym. Problemy wynikają ze słabej jakości 
dotychczasowych baz. Pan Dyrektor wyraził nadzieję, że po kilku miesiącach 
funkcjonowanie w ramach nowego programu będzie odbywało się coraz 
sprawniej. 
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Głos jeszcze raz zabrała Pani Magdalena Michalska, zaznaczając  
że główną intencją geodetów jest usprawnienie pracy w Powiatowym Ośrodku 
Geodezyjnym i Kartograficznym, a to na chwilę obecną osiągnąć można przez 
zwiększenie zatrudnienia.  

Ad.22 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 15:50 dokonała 
zamknięcia obrad XXXI sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
                
                
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


