
P R O T O K Ó Ł  NR  XXXII/2017 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 18 grudnia 2017 roku  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

o godz. 1200 otworzyła sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości 
oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik  
nr 1 do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 Radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji. 
 
Ad.2 Starosta Rawski Józef Matysiak, w imieniu Zarządu Powiatu, 
zaproponował wyłączenie do porządku obrad XXXII sesji dwóch punktów: 
punktu dotyczącego przyjęcia stanowiska Rady skierowanego do samorządów  
z terenu powiatu rawskiego dotyczącego wspólnego utworzenia spółki prawa 
handlowego w celu prowadzenia Szpitala Św. Ducha oraz punktu dotyczącego 
przyjęcia przez Rade uchwały w sprawie ustanowienia kierunku działania dla 
Zarządu Powiatu Rawskiego dotyczącego zapewnienia mieszkańcom Powiatu 
Rawskiego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Punkty miały by numery 7 
i 8. Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie porządek obejmujący też dwa 
zaproponowane punkty. 

W związku z powyższym przystąpiono do realizacji następującego porządku 
obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 
2. Przyjęcie porządku obrad; 
3. Przyjęcie protokołu z XXXI 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 wprowadzenia zmian w Statucie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej; 

7. Przyjęcie stanowiska Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Rawskiego 
skierowanego do samorządów z terenu powiatu rawskiego dotyczącego 
wspólnego utworzenia spółki prawa handlowego w celu prowadzenia 
Szpitala Św. Ducha; 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia kierunku działania dla Zarządu 
Powiatu Rawskiego dotyczącego zapewnienia mieszkańcom Powiatu 
Rawskiego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej; 
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9.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie lokalnego programu 
wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży z terenu Powiatu Rawskiego; 

10. Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy 
Zarządu w okresie międzysesyjnym; 

11. Interpelacje i zapytania Radnych; 
12. Sprawy różne i wolne wnioski; 
13. Zamknięcie obrad. 
 

Ad.3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XXXI sesji 
Rady Powiatu Rawskiego. Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół z XXXI 
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: 
W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości zabezpiecza się ze środków z rezerwy 
ogólnej kwotę 7 494 zł na wydatki związane z realizacją nieodpłatnej pomocy 
prawnej w Powiecie Rawskim. 
W ramach działu 801 – oświata i wychowanie dokonuje się przesunięcia 
środków przeznaczonych na dotacje. 
W dziale 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku  
z koniecznością dokonania zaokrągleń do pełnych złotych zwiększeniu o 7 zł 
ulegają dochody i wydatki przeznaczone na realizację projektu „Centrum Usług 
Społecznych dla Powiatu Rawskiego”. 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku  
- zwiększenia: 
1 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: 
5 420 zł dotacja dla Prywatnego Zespołu Szkół Zawodowych dla Dorosłych, 
Jolanta Kaźmierczak – zadania własne; 
Zwiększenia: 
5 420 zł dotacja dla Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego 
prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata w Rawie Mazowieckiej - zadania własne; 
4 996 zł dotacja dla fundacji realizującej nieodpłatną pomoc prawną w punkcie 
w Białej Rawskiej – zadania własne; 
1 zł Gmina Miejska Biała Rawska – zadania własne, 
1 zł Gmina Cielądz – zadania własne, 
1 zł Gmina Rawa Mazowiecka – zadania własne, 
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1 zł Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku – zadania własne, 
1 zł Fundacja "Obudźmy nadzieję" – zadania własne. 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zwiększenia: 
1 zł „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Rawskiego” – wydatki 
majątkowe; 
6 zł „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” – wydatki bieżące . 

Pozytywną opinię połączonych komisji: Komisji Zdrowia i Polityki 
Społecznej z Komisją Budżetu i Finansów przedstawił Pan Marian Krzyczkowski 
(przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej). 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę  
nr XXXII/177/2017 w sprawie zmian budżetu roku 2017, której projekt stanowi 
załącznik  nr 2 do niniejszego protokołu. 

 
Ad.5 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie  
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 18 grudnia 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 wykazie przedsięwzięć. 
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - zwiększenia: 
1. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", Porozumienie nr 
MEN/2017/DWKI/1661 Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej  
i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2017-2021. 
Wydatki w okresie realizacji programu 6 200 zł. 
Nakłady planowane na 2017 rok 5 000,00 zł, 
Nakłady planowane na 2018 rok 300,00 zł, 
Nakłady planowane na 2019 rok 300,00 zł, 
Nakłady planowane na 2020 rok 300,00 zł, 
Nakłady planowane na 2021 rok 300,00 zł. 
2. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", Porozumienie nr 
MEN/2017/DWKI/1661, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie 
Mazowieckiej, okres realizacji 2017-2021. 
Wydatki w okresie realizacji programu 575 400 zł. 
Nakłady planowane na 2017 rok 29 400,00 zł, 
Nakłady planowane na 2018 rok 109 200,00 zł, 
Nakłady planowane na 2019 rok 124 800,00 zł, 
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Nakłady planowane na 2020 rok 156 000,00 zł, 
Nakłady planowane na 2021 rok 156 000,00 zł. 
Zmiany: 
1. "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 685 606 zł, – wydatek bieżący, 14 401 zł  
- wydatek majątkowy, 
Nakłady planowane na 2018 rok 1 334 993 zł – wydatek bieżący, 
Nakłady planowane na 2019 rok 1 357 616 zł – wydatek bieżący. 
Nakłady planowane na 2020 rok 200 000 zł – wydatek bieżący. 

Pan Radny Bogdan Pietrzak zapytał o wielkość długu Powiatu Rawskiego. 
Pani Skarbnik Marzena Pakuła odpowiedziała, że zadłużenie Powiatu 

Rawskiego to 19 mln zł plus poręczony kredyt za SPZOZ (w latach 2005 i 2007) 
w wysokości 3 mln złotych. 

Pozytywną opinię komisji połączonych: Finansów i Budżetu oraz Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił Pan Wicestarosta Marian 
Krzyczkowski (przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej). 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 
XXXII/178/2017 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 wprowadzenia zmian w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

Uzasadnienie do projektowanych zmian w Statucie SPZOZ przedstawił 
Starosta Rawski – Józef Matysiak: 

W celu stworzenia możliwości prawnych przejęcia i kontynuacji świadczeń 
opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, Zarząd Powiatu 
Rawskiego na wniosek Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej podjął działania, których celem jest 
rozszerzenie statutowej działalności SPZOZ umożliwiającej realizację 
świadczeń zdrowotnych, o których mowa wyżej, w przypadku rozwiązania 
umowy dzierżawy. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 z późniejszymi zmianami) 
statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot 
tworzący. Podmiot tworzący wprowadza również zmiany do statutu. 
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Następnie poszczególne zapisy projektu uchwały w sprawie zmian  
w Statucie SPZOZ omówiła Pani Urszula Przerwa – Kierownik Oddziału 
Zdrowia i Spraw Obywatelskich Wydziału Polityki Społecznej Starostwa 
Powiatowego. 

Pan Rady Adrian Galach zapytał jaki jest kapitał własny SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej i ile obecnie wynoszą zobowiązania tego podmiotu. 
     Pani Dyrektor SPZOZ Anna Solecka odpowiedziała, że na zobowiązania 
SPZOZ składają się: dwa kredyty w PKO BP (na kwotę łączną ponad  
3,1 mln zł), zaciągnięta w lutym bieżącego roku pożyczka w Magellanie  
(7 mln zł) i poprzednia pożyczka z 2012 roku w Magellanie (ok. 1,3 mln zł). 
Natomiast jeżeli chodzi o kapitał własny SPZOZ, Pani Dyrektor Solecka nie 
udzieliła odpowiedzi ile on wnosi, chociaż jak zaznaczyła wykazywany on jest 
w sprawozdaniu finansowym SPZOZ. 

Pozytywną opinię komisji połączonych: Finansów i Budżetu oraz Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił Pan Wicestarosta Marian 
Krzyczkowski (przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej). 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę XXXII/179/2017  
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, której projekt stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.7 Podjęcie stanowiska Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Rawskiego 
skierowanego do samorządów z terenu powiatu rawskiego dotyczącego 
wspólnego utworzenia spółki prawa handlowego w celu prowadzenia Szpitala 
Św. Ducha - projekt stanowiska przedstawił Starosta Rawski Józef Matysiak 
(stanowi ono załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Starosta dodał, że poza 
zmianami w Statucie SPZOZ jest to kolejne rozwiązanie zaproponowane przez 
Zarząd Powiatu, a idące w kierunku ewentualnego utworzenia przez samorządy 
spółki prawa handlowego, która mogłaby przejąć prowadzenie Szpitala Św. 
Ducha. Działanie to nie jest sprzeczne z podjętą uchwałą w sprawie zmian Statutu 
SPZOZ; stanowisko i w następnej kolejności podjęta uchwała o kierunkach 
działania Zarządu Powiatu mają charakter intencyjny. 

Pan Radny Jarosław Uchman, odnosząc się do treści projektu stanowiska, 
zwrócił uwagę na to, że akapit drugi powinien zawierać sformułowanie bardziej 
jednoznaczne – to działania spółki AMG doprowadziły do obecnej fatalnej 
sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej Szpitala Św. Ducha, a współpraca z firmą 
AMG jest niemożliwa już od dłuższego czasu; według radnego Uchmana obecny 
zapis jest zbyt oględny. 

Radny Adrian Galach zapytał czy jest jakaś prognoza ile pieniędzy 
potrzebowała by nowa spółka na powołanie i rozpoczęcie swojej działalności. 
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Kolejne pytanie Radnego Galacha dotyczyło tego czy Zarząd Powiatu przewiduje 
kiedy może dojść do rozwiązania umowy dzierżawy z AMG Centrum Medyczne. 
Radny Jarosław Uchman zapytał jak zmiany w statucie SPZOZ mają się  
do zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej przez SPZOZ w stosunku  
do działalności AMG (taki zakaz zapisany jest w umowie dzierżawy).  
       Starosta Rawski odpowiedział, że co do uchwały w sprawie zmian w statucie 
SPZOZ to zanim upłynie czas na publikację, wejście jej w życie, zarejestrowanie 
ewentualnej działalności (czyli wpis do rejestru wojewody) i faktyczne 
rozpoczęcie działalności to upłynie kilka tygodni, a wtedy już powinno być 
wiadomo czy będzie utworzona spółka czy Szpital będzie przejęty przez SPZOZ; 
na chwilę obecną te przyjmowane rozwiązania nie są ze sobą sprzeczne; według 
Starosty nie dłużej niż w ciągu trzech miesięcy powinno nastąpić skuteczne 
rozwiązanie umowy dzierżawy, wymaga to oczywiście przejęcia kontraktu NFZ 
czy w drodze cesji czy ogłoszenia konkursu przez NFZ. Natomiast jeżeli chodzi  
o kapitał zakładowy to na spotkaniu z wójtami, burmistrzami i przewodniczącymi 
rad starosta zaproponował, że na początek ten kapitał powinien wynosić ok. 1,5 
mln zł (Powiat - 0,5 mln zł a pozostałe samorządy łącznie 1 mln zł). Starosta 
dodał, że to aktualna sytuacja Szpitala powoduje takie działania Zarządu i Rady  
i nie uważa aby działania te były konkurencyjne w stosunku do działalności 
AMG.  

Pan Radny Bogdan Pietrzak zapytał kto weźmie odpowiedzialność  
za dotychczasowe zobowiązania SPZOZ-u. 

Pan Starosta odpowiedział, że utworzona spółka zacznie od zera, gdyż 
zobowiązania dotychczasowe są zobowiązaniami SPZOZ-u; kwestia odrębną jest 
sposób korzystania z majątku powiatu. 

Radny Adrian Galach odniósł się to kwestii potencjalnego czynszu 
dzierżawnego na rzecz Powiatu – jeżeli ten czynsz miałby wynosić tyle ile płaci 
obecny dzierżawca, to na samym starcie nowej spółki zobowiązujemy ją  
do ponoszenia zobowiązania ponad 1 mln zł, który mógłby zostać spożytkowany 
na funkcjonowanie Szpitala; jak zaznaczył pan Radny, czynsz ten jeżeli już,  
to powinien być symboliczny. 

Starosta Józef Matysiak stwierdził, że w żaden sposób nie określił 
ewentualnej wysokości czynszu, gdyż uważa to za przedwczesne; chociaż sposób 
korzystania z majątku przez nową spółkę powinien zostać określony i wszystko 
jest sprawa otwartą. 
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Radny Bogdan Pietrzak odnosząc się do dyskusji wyraził nadzieję,  
iż w ewentualnym powstawaniu umowy spółki będzie brała czynny udział Rada 
Powiatu. 

Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że projekt umowy spółki będzie 
załącznikiem do uchwały Rady Powiatu o utworzeniu spółki. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie przedmiotowe Stanowisko 
rady i Zarządu Powiatu Rawskiego, którego projekt stanowi załącznik  
nr 5 do niniejszego protokołu. 

 
         Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia kierunku działania dla 
Zarządu Powiatu Rawskiego dotyczącego zapewnienia mieszkańcom Powiatu 
Rawskiego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. 
          Pozytywną opinię komisji połączonych: Finansów i Budżetu oraz Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił Pan Wicestarosta Marian 
Krzyczkowski (przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej). 
          Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę XXXII/180/2017  
w sprawie ustanowienia kierunku działania dla Zarządu Powiatu Rawskiego 
dotyczącego zapewnienia mieszkańcom Powiatu Rawskiego dostępu  
do świadczeń opieki zdrowotnej, której projekt stanowi załącznik nr 6  
do niniejszego protokołu. 
 
Ad.9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie lokalnego programu wspierania 
edukacji uzdolnionej młodzieży z terenu Powiatu Rawskiego.   
   Na wstępie Pani Przewodnicząca poprosiła o opinię Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Promocji – przedstawił ją Pan Radny Adrian Galach  
- wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, informując 
iż Komisja negatywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 
 Następnie stanowisko Zarządu Powiatu Rawskiego przedstawił Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej Pan Andrzej Latek, informując że Zarząd Powiatu 
wyraził negatywną opinię do przedmiotowej uchwały, gdyż program 
stypendialny dla uzdolnionej młodzież jest już realizowany od roku szkolnego 
2013/2014 (kwota wsparcia to 212 zł dwa razy do roku dla ucznia ze średnią 
ocen 4,75 lub który uzyskał wyniki sportowe  w zawodach rangi wojewódzkiej 
lub wyżej). W roku szkolnym program ten objął 198 uczniów. Proponowane 
rozwiązania stypendialne w projekcie uchwały złożonej przez Klub Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości, według Zarządu Powiatu zawęża grono uczniów 
korzystających ze wsparcia stypendialnego. Pełna treść stanowiska Zarządu 
Powiatu do projektu uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 Starosta Józef Matysiak stwierdził, że z przedłożonego projektu uchwały 
Zarząd Powiatu chciałby włączyć rozwiązania dotyczące objęcia programem 
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stypendialnym uczniów klas pierwszych jak i uczniów z Zespołu Placówek 
Specjalnych. 

Radny Adrian Galach stwierdził, że złożony projekt stanowiłby realną 
pomoc materialną dla grupy 32 uzdolnionych uczniów, ponadto obejmował by 
uczniów Zespołu Placówek Specjalnych i wychowanków Domu Dziecka. 
Według Radnego Galacha kwota 200 zł miesięcznie (otrzymywana przez  
10 miesięcy roku szkolnego) byłaby istotnym wsparciem dla tych uczniów, jak  
i była by formą promocji i zwiększenia atrakcyjności szkół; dlatego też Klub 
Radnych PIS  nie zgadza się z argumentacją przedstawioną przez Zarząd 
Powiatu. 

Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Stefaniak zapytał czy dyskutowana 
propozycja ma zastąpić aktualnie funkcjonujący system stypendialny czy ma go 
w jakiś sposób dublować. 

Pan Radny Adrian Galach odpowiedział, że projekt przewiduje,  
że uczniowie którzy otrzymaliby to stypendium nie otrzymali by innych 
stypendiów; a można by było tak zmodyfikować system stypendialny, że grupa 
32 najwybitniejszych uczniów otrzymywała by projektowane w uchwale 
stypendium. 

Radny Bogdan Pietrzak podkreślił, że ideą projektu uchwały jest utrzymanie 
obowiązującego sytemu stypendialnego, ale dla wyróżniającej się grupy  
32 uczniów stypendium byłoby wyższe. 

Przewodnicząca Rady Powiatu poddała pod głosowanie wniosek Zarządu 
Powiatu Rawskiego (jako najdalej idący) o odrzucenie projektu uchwały  
w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży  
z terenu Powiatu Rawskiego. 

Rada Powiatu 9 głosami za i przy trzech głosach przeciw (A. Galach,  
B. Pietrzak, J. Uchman) odrzuciła projekt rozpatrywanej uchwały (projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

 
Ad.10 Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz  
o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

Rada Powiatu Rawskiego piątej kadencji na swojej XXXI sesji w dniu  

29 listopada 2017 roku podjęła następujące uchwały: 

1.  Uchwała nr XXXI/167/2017 w sprawie zmian budżetu roku 2017; 
2. Uchwała nr XXXI/168/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu na lata 2017-26; 
3. Uchwała nr XXXI/169/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym; 
4. Uchwała nr XXXI/170/2017 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 
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kosztów odstąpienia od usunięcia (opublikowana w Dz. U. Woj. Łódz. poz. 
5350 - 14.12.2017 r.); 

5. Uchwała nr XXXI/171/2017 w sprawie nadania statutu ośmioletniej szkole 
podstawowej specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii wchodzącym  
w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. 
Przemysłowa 2; 

6. Uchwała nr 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; 

7. Uchwała nr XXXI/173/2017 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; 

8. Uchwała nr XXXI/174/2017 w sprawie 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; 

9. Uchwała nr XXXI/175/2017 w sprawie 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; 
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10.  Uchwała nr XXXI/176/2017 w sprawie 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. 

Uchwały zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu lub Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej jako organom nadzoru, a uchwały wymagające 
publikacji przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

W okresie miedzy sesjami Zarząd Powiatu Rawskiego odbył następujące 
posiedzenia:  
30.11. 2017 r.: 
1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2017 rok.  
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok.  
3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2017 rok.  
5.12.2017 r.: 
1) Wyraził  zgodę na wycinkę drzew przy drodze powiatowej nr 4118E Pukinin-
(Mogielnica), zgodnie z posiadanymi przez powiat decyzjami  ( 100 szt),  
2) Zapoznał się z   sprawami  związanymi z realizacją umowy dzierżawy  
i funkcjonowaniem szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, 
3) Rozpatrzył wniosek dot. możliwości sprzedaży nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Rawskiego poł. w obr. nr 4 m. Rawa Mazowiecka przy    
ul. Targowej, oznaczonej nr działki 308/27,  
4) Wyraził zgodę na ogłoszenie drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej, 
oznaczonych nr dz.: 307/19, 307/19, 307/20 307/21 oraz udziału w działce  
nr 307/12 (obr. nr 4), 
5) zapoznał się z informacją w sprawie możliwości sprzedaży nieruchomości  
w Głuchowie -stacja kolejki wąskotorowej, 
6) zadecydował o przekazaniu samochodu opel astra ( z PUP) do Wydziału 
Infrastruktury, 
7) zapoznał się z sytuacją finansową powiatu, 
8) podjął uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla SP ZOZ w wysokości 
19 730,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 stycznia 2019 roku.   
9) Zatwierdził odpowiedź na interpelacje Radnego Adriana Galacha, 
10) podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok.  
11) podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2017 rok.  
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12) zapoznał się z wynikami przeprowadzonego postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zakup 
materiałów biurowych, papierniczych oraz tuszy i tonerów dla Starostwa 
Powiatowego. 

11.12.2017 r.: 
1) Zapoznał się z aktualną sytuacją w szpitalu w Rawie Mazowieckiej   
2) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu SP ZOZ 
3)  Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżetu   
4)  Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie prognozy finansowej 
6)  Zapoznał się ze zmianami w Regulaminie organizacyjnym starostwa 
powiatowego 
7) Przyjął porządek  i materiały Sesji Rady Powiatu  w dniu 18.12.2017 r 
8) Zatwierdził wynik postępowania w sprawie wyłonienia Firmy na wykonania 
map do celów projektowych dla nieruchomości Skarbu Państwa położonych w 
Rawie Mazowieckiej oznaczonych nr działek: 1/1, 1/2 1/3, 1/4, 1/5 położonych 
w obrębie 5 i działki  nr 27 położonej w obręb 8 miasta Rawa Mazowiecka.  
9). zapoznał się z opinią Komisji Rady Powiatu w sprawie zaopiniowania 
projekt budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok.  
12.12.2017 r.: 
1) Zapoznał się z informacją w sprawie aktualnej sytuacji szpitala w Rawie 
Mazowieckiej. 
2) Wyraził zgodę na podwyższenie stawki żywieniowej w Zespole Placówek 
Specjalnych. 
3) Zatwierdził wynik postępowania dotyczącego rozeznania rynkowego na: 
„Wycinkę drzew przydrożnych z pasów dróg powiatowych”. 
 
 Starosta Rawski ponowił zaproszenie dla wszystkich zebranych na 
samorządowe spotkanie opłatkowe w dniu 22 grudnia br. na godz. 14:00. 
 Pan Radny Adrian Galach po raz kolejny zaapelował o rzetelne publikowanie 
protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu, gdyż na dzień obecny opublikowany 
jest protokół z dnia 30 listopada. 
 
Ad.11 Interpelacje i zapytania Radnych: 
Pan Radny Adrian Galach złożył trzy zapytania: 
1/ Co jest przyczyną nieopublikowania protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu 
od 24 lutego 2016 r. ( protokół 61/2016) do 8 marca 2016 r. (protokół 64/2016),  
a także protokołów od 12 września 2017 r. (149/2017) do 10 października 2017 r. 
(152/2017). Pan Radny dodał, że pierwszy okres dotyczył czasu przed 
podpisaniem aneksów do umowy dzierżawy szpitala, natomiast kolejny okres też 
dotyczył spraw dotyczących funkcjonowania Szpitala. 
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2/ W nawiązaniu do punktu 9 protokołu nr 148/2017 z posiedzenia Zarządu 
Powiatu Rawskiego - czy Zarząd Powiatu podpisał umowę z Kancelarią Prawną 
Śniegucki z Łodzi, jaki jest zakres świadczonych usług i jaką kwotę Zarząd 
przeznaczył lub planuje przeznaczyć na tą usługę prawniczą. 
3/ Kiedy i w jaki sposób Zarząd Powiatu Rawskiego występował o sprawozdanie 
finansowe do AMG Centrum Medyczne za pierwsze półrocze roku 2017; jeżeli 
jest takie wystąpienie, to Radny prosi o udostępnienie jego kopii.  
 Radny Bogdan Pietrzak zapytał o to czy i kiedy będzie budowana obwodnica 
miasta Biała Rawska (w ciągu drogi wojewódzkiej), gdyż Rada Powiatu 
Rawskiego podejmowała stanowisko w sprawie dróg wojewódzkich. 
 Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że na zapytania Pan Galacha będą 
udzielone odpowiedzi na piśmie, natomiast  na stanowisko Rady Powiatu  
w sprawie dróg wojewódzkich jest odpowiedź z Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
gdzie są opisane plany dotyczące przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich 
na najbliższy czas w tym na terenie powiatu rawskiego (odpowiedź taka jest 
dostępna w Biurze Rady). 
 Pan Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Stefaniak zapytał jaka jest 
szansa, żeby powiatowe drogi gruntowe, a szczególnie te z gruntu rodzimego 
utwardzić np. żwirem. 
 Dyrektor Wydziału Infrastruktury Pani Małgorzata Killmam odpowiedziała, 
że wszystko to uwarunkowane jest możliwościami finansowymi.  
 
Ad.12 Sprawy różne i wolne wnioski: 
 Pan Radny Bogdan Pietrzak zwrócił uwagę na funkcjonowanie Oddziału 
Komunikacji, głównie rejestracji pojazdów, gdzie występują duże kolejki a czas 
obsługi jest bardzo długi. 
 Drugą kwestią, którą podniósł Pan Radny Pietrzak, jest to by stanowiska 
przyjmowane na Komisji Rolnictwa (a jest ich dużo) były przyjmowane przez 
Radę Powiatu, bo wtedy ranga takiego wystąpienia byłaby większa. 
 Radny Henryk Majewski – przewodniczący Komisji Rolnictwa odpowiedział, 
że nie zawsze stanowisko Rady osiągnie pożądane skutki (chodzi głównie  
o szybkość reagowania na otrzymaną korespondencję).  
 Pan Radny Adrian Galach powtórzył swoje pytanie (kierując je do dyrektora 
Wydziału Polityki Społecznej Andrzeja Latka) o kapitał własny SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej, ale nie otrzymał odpowiedzi na to pytanie. 
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 Pan Radny Jarosław Uchman, w imieniu Klubu Radnych PIS, zaprosił 
wszystkich obecnych na debatę o rawskim szpitalu, która ma odbyć się w dniu 
dzisiejszym o godz. 18:00 w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej. 
 
Ad.13 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 14:30 dokonała 
zamknięcia obrad XXXII sesji Rady Powiatu Rawskiego.      
          
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj  
 
 


