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

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

o godz. 900 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 15 Radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji. 
 
Ad.2 Do porządku obrad XXXIII sesji Rady Powiatu uwag nie zgłoszono; został 
on przyjęty jednogłośnie. W związku z powyższym przystąpiono do realizacji 
następującego porządku obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 
2. Przyjęcie porządku obrad; 
3. Przyjęcie protokołu z XXXII 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 2017-39; 
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok; 
7. Podjęcie   uchwały   w   sprawie Wieloletniej   Prognozy   Finansowej   

Powiatu Rawskiego na lata 2018- 2039; 
8. Sprawozdania z pracy rady i komisji za rok 2017; 
9. Przyjęcie planów pracy rady i komisji na rok 2018; 
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 XXXII 
sesji Rady Powiatu Rawskiego. Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół z 
XXXII 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: 
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Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 
Dokonuje się zwiększenia wykonanych ponad plan dochodów majątkowych  
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 
W dziale 600 – transport i łączność z powodu zmniejszenia planu dochodów 
przeznaczonych na realizację inwestycji Przebudowa drogi powiatowej  
nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odc. Sierzchowy – Sanogoszcz - 3,849 km 
zmianie ulegają źródła finansowania powyższego zadania. Jednocześnie  
w powyższym dziale z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania z Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 
zmniejszeniu ulega plan dochodów i wydatków majątkowych przeznaczonych 
na realizację Przebudowy drogi powiatowej nr 4118 Pukinin – (Mogielnica)  
na odc. Rylsk Duży – Turobowice od km 11+620 do 12+760, dł. 1140 m. 
W dziale 750 – administracja publiczna dokonuje się zmniejszenia planu  
na wydatki bieżące oraz jednocześnie zwiększenia planu na wydatki majątkowe. 
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków placówek oświatowych powiatu 
rawskiego o kwotę 125 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków  
na wydatki bieżące. Dodatkowo wypracowane oszczędności w dziale 854  
- Edukacyjna opieka wychowawcza w powyższych jednostkach przesunięte 
zostają na uzupełnienie potrzeb w dziale 801. 
W dziale 801 – Oświata i wychowanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Rawie Mazowieckiej w związku z rozwiązaniem umowy nr POWERSE-
2016-1-PL01-KA101-023655 na realizację projektu 
„Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej 
szkoły” zmniejszeniu ulega plan dochodów i wydatków. 
Na podstawie umów trójstronnych nr 1/OSP_20/2016, 2/OSP_20/2016, 
3/OSP_20/2016 z Łódzką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy 
oraz uczestnikami projektu „Obudź swój potencjał – YEI” wprowadza się  
w dziale 750 – Administracja publiczna plan na dochody i wydatki 
współfinansowane z środków z UE w wysokości 8 321 zł. 
W rozdziale 85324 PFRON zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 875 
zł. Są to środki finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów 
obsługi. W Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej w dziale 855 – Rodzina 
dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2 043 
zł. W tym samym dziale w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej dokonuje się przesunięcia środków między grupami wydatków  
w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie dziecka pochodzącego z powiatu 
rawskiego, a przebywającego w Domu Dziecka na terenie powiatu 
przeworskiego. 
Przychody, Rozchody 2017 roku - zmniejsza się planowane przychody roku 
2017 o kwotę 452 664 zł (z innych źródeł - wolne środki). 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku 
- zmniejszenia: 
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46 672 zł przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew  
na odc. Sierzchowy - Sanogoszcz - 3,849 km; 
446 770 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4118 Pukinin – (Mogielnica)  
na odc. Rylsk Duży – Turobowice od km 11+620 do 12+760, dł. 1140 m; 
Zwiększenia: 
46 673 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew  
na odc. Sierzchowy- Sanogoszcz - 3,849 km; 
6 100 zł zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania; 
Dotacje udzielone w roku 2017 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 
do sektora finansów publicznych - zwiększenia: 
5 600 zł dotacja dla powiatu przeworskiego - zadania własne. 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zmniejszenia: 
108 137 zł Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami 
europejskiej szkoły; 
46 672 zł przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew  
na odcinku Sierzchowy – Sanogoszcz; 
Zwiększenia - 46.673 zł - przebudowa drogi powiatowej nr 4306E 
(Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy – Sanogoszcz; 8.319 zł Obudź 
swój potencjał – YEI – wydatki bieżące.  
          Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił jej 
przewodniczący Radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę  
nr XXXIII/181/2017 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  
– 2039. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła pani Marzena Pakuła  
– Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 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. Programy, projekty lub zadania związane  
z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust.1 pkt 2 i 3. - zmniejszenia: 
1. "Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej 
szkoły" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2017 r. 
Wydatki w okresie realizacji Projektu 0,00 zł, są to wydatki bieżące. Źródło 
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finansowania - środki z budżetu UE 0,00 zł. Nakłady planowane na 2017 rok 
0,00 zł – wydatek bieżący. Zmiany: 
1."Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odcinku 
Sierzchowy - Sanogoszcz", umowa nr 00064-65151-UM0500177/16, Starostwo 
Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2016 r. - 2017 r. Wydatki  
w okresie realizacji Projektu 1 605 833 zł, w tym: Wydatki majątkowe 1 605 
834 zł Źródła finansowania: środki z budżetu krajowego 709 637 zł (wkład 
własny powiatu), środki z budżetu UE 896 197 zł. Zwiększenia: 
1. „Obudź swój potencjał – YEI” umowy nr 1/OSP_20/2016, 2/OSP_20/2016, 
3/OSP_20/2016, Starostwo, okres realizacji 2016 r. – 2017 r. Wydatki w okresie 
realizacji Projektu 8 321 zł, są to wydatki bieżące. Źródło finansowania - środki 
z budżetu UE 8 321 zł. Nakłady planowane na 2017 rok 8 321,00 zł – wydatek 
bieżący. 
          Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił jej 
przewodniczący radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę  
nr XXXIII/182/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2017 - 39, której projekt stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok. 

Jako pierwszy głos zabrał Starosta Rawski – Józef Matysiak, przedstawiając 
podstawowe założenia budżetu Powiatu na rok 2018: 
Budżet powiatu na 2018 r. został opracowany na podstawie: 
- pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8/4750/11/2017 
- pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB.I.3110.19.2017  
z dnia 25 października 2017 r. w sprawie kwot dotacji z budżetu państwa, oraz 
dochodów budżetu państwa do uzyskania przez powiat, 
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 
- ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
Dochody powiatu na rok 2018 zaplanowano w wysokości 50 386 373 zł, 
kwotę dochodów stanowią: 
1. Dochody bieżące w wysokości 45 685 426 zł, w tym: 
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej, w wysokości 5 054 181 zł. 
Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach: 
010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000 zł 
700 Gospodarka mieszkaniowa 52 010 zł 
710 Działalność usługowa 320 396 zł 
750 Administracja publiczna 90 119 zł 
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752 Obrona narodowa 4 000 zł 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 462 720 zł 
755 Wymiar sprawiedliwości 125 208 zł 
851 Ochrona zdrowia 630 400 zł 
853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej 91 560 zł 
855 Rodzina 257 768 zł 
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 
powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 10 
000 zł. 
c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień, kwota dotacji to 905 461 zł. Są to dotacje z gmin  
i powiatów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu 
Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin  
i powiatów) oraz dotacje na utrzymanie dzieci 
pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach 
zastępczych w powiecie rawskim. 
d) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 1 748 940 zł. 
e) dochody własne oszacowano w wysokości 37 966 844 zł, w tym: 
Subwencje ogólne - kwota subwencji ogólnej na 2018 rok to 24 717 523 zł,  
w tym: 
Część oświatowa 20 934 835 zł 
Część wyrównawcza 2 208 645 zł 

Część równoważąca 1 574 043zł  
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 271 456 
zł. Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 2 977 865 zł,  
w tym: 
Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 320 000 zł 
Wpływy z najmu i dzierżawy 182 238 zł 
Wpływy z usług 632 000 zł 
Wpływy z różnych dochodów i opłat 541 340 zł 
Pozostałe 302 287 zł 
2. Dochody majątkowe w wysokości 4 700 947 zł, w tym: 
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 13 000 zł, 
b) dochody ze sprzedaży majątku 3 564 316 zł, 
c) dochody z udziałem środków unijnych 1 123 631 zł. 
Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2018 roku  
to kwota 281 450 zł. 
Wydatki Powiatu kwota 50 629 967 zł: 
1.Wydatki bieżące w wysokości 45 474 020 zł, w tym: 
a) jednostki budżetowe kwota 39 200 749 zł 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 875 768 zł 
- zadania statutowe 10 324 981 zł 
b) dotacje na zadania bieżące 1 618 030 zł 
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c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 894 209 zł 
d) wydatki z udziałem środków UE 1 832 699 zł 
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 533 333 zł 
e) obsługa długu 395 000 zł 
2. Wydatki majątkowe w wysokości 5 155 947 zł, w tym: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 155 947 zł 
Obsługa długu publicznego - wydatki tego działu to kwota 928 333 zł. Są  
to wydatki związane z obsługą kredytów oraz obligacji 395 000 zł (rozdział 
75702) oraz z tytułu udzielonych poręczeń 533 333 zł (rozdział 75704). 
Rozchody roku 2018 to kwota 356 406 zł: 
Raty kredytów, pożyczek i obligacji 356 406 zł. 
Przychody roku 2018 to kwota 600 000 zł, wolne środki z lat ubiegłych. 
Obsługa długu publicznego wyniesie 395 000 zł, stanowi to 0,78 % dochodów 
zaplanowanych na 2018 rok. 
Dotacje zaplanowane na 2018 rok to kwota 1 633 030 zł, w tym: 
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 500 097 
a) dotacje podmiotowe 1 060 000 zł 
b) dotacje celowe 440 097 zł 
2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 
132 933 zł - a) dotacje celowe 132 933zł. 
ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 
1. "Scalanie gruntów obiektu Ścieki" umowa nr 00002-6502-UM500002/2016, 
Starostwo - 466 182 zł, w tym: majątkowe 273 631 zł, bieżące 192 551 zł. 
2. „Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury  
w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków 
zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej” nr UDA-RPLD.07.04.01-10-0006/16-00 - 1 230 000 zł. 
3. "Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk" umowa nr RPLD.11.03.01-10-
0033/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka - 372 970 zł. 
4. "Staże i praktyki w zawodach przyszłości" umowa nr RPLD.11.03.01-10-
0026/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka – 320 300 zł. 
5. "Buduj karierę podczas stażu" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, 
Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka - 221 661 zł. 
6. "Krok do kariery w branży samochodowej" umowa nr RPLD.11.03.01-10-
0050/16-00,Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka - 367 578 zł. 
7. "Praktyka zagraniczna szansą na zatrudnienie w zawodzie"  
umowa nr POWERVAT-2017-1-PL01-KA102-036759, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka – 316 408 zł. 
8. "Getting ready for the European job market" (Szykując się do europejskiego 
rynku pracy) umowa nr 2016-1-DE03-KA219-022848-3, Zespół Szkół CEZiU 
Rawa Mazowiecka - 20 710 zł. 
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9. „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” 
umowa Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Biała Rawska - 20 521 zł. 
INWESTYCJE: 
Inwestycje roku 2018 to kwota 5 155 947 zł, co stanowi 10,2 % wydatków 
ogółem: 
1. Inwestycja działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydatki majątkowe 
zaplanowano w wysokości 273 631 zł na inwestycję pn.: "Scalanie gruntów 
obiektu Ścieki". 
2. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe 
zaplanowano w wysokości 2 818 900 zł, w tym: 
40 000 zł Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg 
powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska – etap II” 2 
778 900 zł (inwestycja będzie realizowana pod warunkiem osiągnięcia 
dochodów ze sprzedaży majątku, które są źródłem 
finansowania zadania). 
3. Inwestycje działu 700 – gospodarka mieszkaniowa 10 000 zł, w tym: 
Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego 
od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki 
Dojazdowej. 
4. Inwestycje działu 710 – działalność usługowa 12 000 zł, w tym: 
Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka, 
kserokopiarka) 20 000 zł. 
5. Inwestycje działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa - wydatki majątkowe ogółem 21 000 zł. 
Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności, dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej 6 000 zł. 
Dotacja w wysokości 15 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz 
Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia 
służby patrolowej na terenie Powiatu. 
6. Inwestycje działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
Zakup komputera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej 5 000 zł. 
7. Inwestycje działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
Wydatki majątkowe w wysokości 785 416 zł na inwestycję pn.: 
„Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Placówek Specjalnych” 
(inwestycja będzie realizowana pod warunkiem osiągnięcia dochodów ze 
sprzedaży majątku, które są źródłem finansowania zadania). 
Wydatki majątkowe w wysokości 980 000 zł na inwestycję pn.: „Adaptacja, 
przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu 
dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych  
do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum 
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Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej”. 
8. Inwestycje działu 900 – ochrona środowiska 250 000 zł 
Wydatki majątkowe w wysokości 250 000 zł na inwestycję pn.: „Adaptacja, 
przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu 
dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do 
rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej”. 
Kwota rezerwy ogólnej wynosi 150 000 zł, co stanowi 0,3 % wydatków 
art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
dopuszcza 1% wydatków. Kwota rezerw celowych wynosi 385 000 zł,  
co stanowi 0,8 % wydatków art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych dopuszcza 5% wydatków. 
Rezerwa oświatowa to kwota 300 000 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie 
zarządzania kryzysowego 85 000 zł. 
  

Pan Radny Adrian Galach, w imieniu swoim i Radnego Jarosława Uchmana, 
zgłosił następujące poprawki do projektu budżetu Powiatu na rok 2018: 
- zmniejszenie kwoty przewidzianej w dziale 75020 "Starostwa powiatowe  
- zadania statutowe" o kwotę 200 tysięcy zł ; 
- zmniejszenie kwoty przewidzianej w dziale 75075 "Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego" o kwotę 200 tysięcy złotych. 
Z przeznaczeniem na następujące cele: 
- kwotę 100 tysięcy złotych na dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego 
w Rawie Mazowieckiej do potrzeb osób niepełnosprawnych; 
- kwotę 130 tysięcy złotych na instalację oświetlenia przy ul. Targowej w Rawie 
Mazowieckiej; 
- kwotę 110 tysięcy złotych na instalację oświetlenia ulicznego przy  
ul. Opoczyńskiej w Rawie Mazowieckiej (na odcinku od ulicy Reymonta  
do ul. Zamkowa Wola) - etap I; 
- kwotę 50 tysięcy złotych na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy 
sygnalizacji świetlnej przy zbiegu ul. Reymonta i Targowej; 
- kwotę 10 tysięcy złotych na zakup kamery video i oprogramowania. 

Radny Adrian Galach przytoczył też uzasadnienie do proponowanych zmian 
budżetu: 

„Niezwykle istotną i podstawową rzeczą powinno być dostosowanie budynku 
użyteczności publicznej, jakim jest budynek Starostwa Powiatowego do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, które mieszkają na terenie naszego powiatu,  
a o których się często zapomina. W związku z tym proponujemy by powyższą 
kwotę przeznaczyć na wybudowanie windy oraz inne, związane z tym niezbędne 
modyfikacje, tak by niepełnosprawni również mogli korzystać z całego budynku. 
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Oświetlenie ulicy Targowej i ul. Opoczyńskiej przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa kierowców i pieszych poruszających się tymi drogami. 

Budowa sygnalizacji świetlnej przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa 
pieszych i kierowców poruszających się ulicami Reymonta i Targowej  
oraz usprawni ruch w tym rejonie. 

Zakup kamery video oraz oprogramowania umożliwi przeprowadzenie 
transmisji z sesji rady powiatu rawskiego oraz umożliwi filmowanie uroczystości 
i innych ważnych wydarzeń organizowanych przez Starostwo Powiatowe  
w Rawie Mazowieckiej. Zakup ten powinien przyczynić się zarówno  
do poszerzenia dostępu do informacji publicznej oraz promocji Powiatu 
Rawskiego”. 

 
Radny Bogdan Pietrzak poprosił o szczegółową analizę działu 600  

(Transport i łączność) pod kątem planowanych inwestycji, a także poprosił  
o szczegółowy podział środków na utrzymanie dróg powiatowych dla 
poszczególnych gmin. 

Pan Radny Bogdan Pietrzak poprosił tez o uszczegółowienie planowanych 
wydatków budżetu tj. wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji (533 333 zł) i obsługi 
długu (395 000 zł). 

 
Pan Radny Adrian Galach zapytał o dział 801 (Oświata i wychowanie)  

– w związku z tym, że w latach poprzednich wystąpiły dosyć spore zaległości  
w płatnościach składek ZUS za pracowników powiatowych jednostek 
oświatowych (za dwa miesiące roku obecnego złożone są wnioski o odroczenie 
terminu płatności), a w budżecie planowanym nie ma wzrostu środków  
na wynagrodzenia i pochodne, to czy planowane są kolejne wnioski  
o odroczenie terminu płatności składek ZUS na koniec roku 2018;  
czy też budżet Powiatu zabezpieczy środki na te płatności? 

 
Starosta Józef Matysiak odpowiadając na pytanie pana Radnego Pietrzaka 

odnośnie uszczegółowienia inwestycji w dziale Transport i łączność, 
poinformował, że jest wpisane zadanie, którego realizacja jest uwarunkowana 
uzyskaniem dochodów ze sprzedaży, o czym informował też na Komisji 
Komunikacji. Natomiast bieżące utrzymanie dróg powiatowych będzie 
realizowane stosownie do występujących potrzeb, nie da się tego zaplanować 
szczegółowo. 

Jeżeli chodzi o obsługę długu i spłatę poręczeń i gwarancji – obsługa długu 
to jest spłata odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Powiat, 
natomiast poręczenia zabezpieczone są na spłatę kredytu udzielonego SPZOZ  
przez bank PKO BP. 

Odpowiadając radnemu Adrianowi Galachowi, Starosta przyznał, że jest 
problem niedofinansowania oświaty i Zarząd Powiatu w ciągu roku będzie 
podejmował działania w kierunku poszukiwania środków wewnętrznych  
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i zewnętrznych na zrównoważenie kwestii wydatków oświatowych. W roku 
obecnym szkoły uzyskały zgodę na przesunięcie terminu płatności składek ZUS 
za dwa miesiące; a w roku przyszłym możliwe też są takie wystąpienia szkół  
do ZUS, chociaż jak stwierdził Pan Starosta, chciałby żeby takie działanie  
nie było konieczne. 

 
Radny Bogdan Pietrzak zwrócił się o udzielenie informacji gdzie będą 

wykonywane remonty dróg i dla której gminy będzie przeznaczona kwota  
200 tys. zł (utrzymanie dróg powiatowych) zapisana w projekcie budżetu. 

Starosta odpowiedział, że ta kwota jest przeznaczona dla Miasta i Gminy 
Biała Rawska, gdyż to jest jedynie porozumienie o utrzymanie dróg 
powiatowych na terenie miasta (Biała Rawska). 

 
Radny Bogdan Pietrzak odnosząc się do projektu budżetu na 2018, zwrócił 

uwagę na następujące kwestie: 
- brak przewidzianych środków na ewentualny wkład własny Powiatu  

do spółki samorządowej (z gminami), która ma prowadzić Szpital; 
- brak środków na działania informacyjne (transmisje) poprzez Internet; 
- niedoszacowanie środków w obszarze oświaty; 
- brak inwestycji w zakresie dokończenia remontu drogi powiatowej Biała 

Rawska – Zawady. 
Radny Bogdan Pietrzak zapytał też co będzie w sytuacji gdy dochodów  

ze sprzedaży nie będzie, a od tego uzależnione są inwestycje w projekcie 
budżetu. 

Starosta Rawski odpowiedział, że w sytuacji gdy spółka samorządowa 
zostanie utworzona wygospodarowane zostaną środki z budżetu powiatu; 
natomiast jeżeli chodzi o drogę powiatową Białą Rawska - Zawady,  
to sygnalizowana jest powiatowi skierniewickiemu konieczność remontu tej 
drogi na obszarze tego powiatu. 

 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Pani Przewodnicząca poprosiła  

o opinie komisji Rady Powiatu do projektu budżetu Powiatu na rok 2018: 
pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawiła 

jej przewodnicząca Radna Maria Piątek; 
      pozytywną opinię komisji połączonych: Finansów i Budżetu, Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Terenami a także Komisji Komunikacji Transportu i Bezpieczeństwa  przedstawił 
Radny Ryszard Imioła (przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu). 
      Następnie Pani Przewodnicząca Rady Powiatu zapoznała Radę z uchwałami 
(opiniami) Regionalnej Izby Obrachunkowej: 



 11 

- uchwałą nr III/348/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie opinii 
dotyczącej projektu budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2018 (zał. 4 do 
niniejszego protokołu); 
- uchwałą nr III/349/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie opinii 
dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego  
Powiatu Rawskiego na rok 2018 (zał. 5 do niniejszego protokołu). 
       Przed głosowaniem Budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2018, 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie poprawki zgłoszone przez Pana 
Radnego Adriana Galacha i Radnego Jarosława Uchmana – przy 12 głosach 
przeciw i 3 głosach za (A. Galach, J. Uchman i B. Pietrzak) zaproponowane 
poprawki do projektu Budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2018 zostały 
odrzucone. 
      W tym miejscu Przewodnicząca rady Powiatu przedstawiła projekt uchwały 
Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok  - Rada Powiatu 
Rawskiego przy 12 głosach za, 2 głosach przeciw (A. Galach, J. Uchman)  
i 1 głosie wstrzymującym się (B. Pietrzak) podjęła uchwałę XXXIII/183/2017  
w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, której projekt stanowi załącznik  
nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.7 Podjęcie uchwały   w   sprawie Wieloletniej   Prognozy   Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2018- 2039. 

Projekt uchwały omówiła Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu 
Rawskiego: 

Do opracowania prognozy dochodów na 2018 rok wykorzystano dane  
z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach  
w podatku dochodowym od osób fizycznych, zawiadomienia o dotacjach  
z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji 
rządowej zlecone do realizacji powiatom. Dochody własne oszacowano  
na podstawie obowiązujących umów oraz porozumień z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego. Ponadto wprowadzono dochody pochodzące  
ze źródeł zewnętrznych. Główne źródła dochodów bieżących w latach 2018  
- 2039 stanowić będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z wpływów  
z czynszów oraz opłaty komunikacyjnej, udziały w podatku dochodowym  
od osób prawnych i od osób fizycznych. Planując dochody zastosowano 5 % 
wskaźnik wzrostu. W kwotach dochodów bieżących na 2018 rok zawarte są 
dochody na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej tj.: 2018 rok – 1 556 
389 zł. Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych, na lata 2018 – 2039, 
obejmuje dochody z tytułu sprzedaży majątku, udzielonych dotacji oraz 
dochody na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej.  
Dochody majątkowe UE: 2018 rok – 1 123 631 zł, 2019 rok – 3 515 222 zł. 
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Dochody ze sprzedaży zostały oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości 
Powiatu przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe  
do uzyskania ze sprzedaży na podstawie sporządzonych operatów 
szacunkowych. Planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości  
w poszczególnych latach plan na rok 2018: 
- dz. nr 307/18, położona Rawa Maz. obręb 4, wartość szacunkowa 81 600 zł; 
- dz. nr 307/19, położona Rawa Maz. obręb 4, wartość szacunkowa 81 400 zł; 
- dz. nr 307/20, położona Rawa Maz. obręb 4, wartość szacunkowa 81 000 zł; 
- dz. nr 307/21, położona Rawa Maz. obręb 4, wartość szacunkowa 97 100 zł; 
- dz. nr 308/19, położona Rawa Maz. obręb 4, wartość szacunkowa 785 416 zł; 
- dz. nr 3/16, położona Rawa Maz. obręb 5, wartość szacunkowa 197 000 zł; 
- dz. nr 3/22, położona Rawa Maz. obręb 5, wartość szacunkowa 1 075 900 zł, 
- dz. nr 3/23, położona Rawa Maz. obręb 5, wartość szacunkowa 89 500 zł; 
- dz nr 3/25, położona Rawa Maz. obręb 5, wartość szacunkowa 1 075 400 zł. 
Plan sprzedaży na rok 2019 - dz. nr 6/7, położona Rawa Maz. obręb 5, wartość 
szacunkowa 3 006 710 zł; 
Plan sprzedaży na rok 2020: - dz. nr 3/44, położona Rawa Maz. obręb 5, wartość 
szacunkowa 1 402 065 zł, dz. nr 314, położona Rawa Maz. obręb 4, wartość 
szacunkowa 580 000 zł, część działki nr 307/9, położonej w Rawie Maz. obręb 
4, wartość szacunkowa 85 332 zł, część działki nr 308/27, położonej w Rawie 
Maz. obręb 4, wartość szacunkowa 128 000 zł, część działki nr 299, położonej 
w Rawie Mazowieckiej obręb 1, wartość szacunkowa 461 357 zł. 
Planowane dochody majątkowe są źródłem planowanych wydatków 
majątkowych. Przy szacowaniu wydatków i rozchodów przyjęto, iż w każdym 
roku prognozy będą zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 
spłatę rat kredytów, obsługę zadłużenia, sfinansowanie zadań statutowych oraz 
spłaty poręczeń. W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono spłaty 
poręczonych kredytów dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej na cały okres 
obowiązywania umów; umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-05-000028  
o udzielenie kredytu z dnia 7 grudnia 2005 r. na kwotę 5 000 000 zł, pozostało 
do spłaty na dzień 31.12.2017 r. - 1 700 001,32 zł. Zgodnie z haromonogramem 
płatności zabezpieczono w latach 2018-2022 po 283 333,00 zł, natomiast  
na 2023 r. 283 336,32 zł; umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-07-000047 
o udzielenie kredytu z dnia 27 grudnia 2007 r. na kwotę 4 000 000 zł, pozostało 
do spłaty na dzień 31.12.2017 r. - 1 500 000 zł. Zgodnie z haromonogramem 
płatności zabezpieczono w latach 2018-2023 po 250 000,00 zł; ponadto należną 
Powiatowi od SP ZOZ kwotę w wysokości 466 664,50 zł, z tytułu spłaconych  
zaSP ZOZ poręczonych kredytów, planuje się umorzyć: 
- na koniec 2017 roku 200 000 zł, 
- na koniec 2018 roku 266 664,50 zł. 
W latach 2018 – 2019 będą realizowane wydatki na projekty bieżące  
i majątkowe, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie  
z zawartymi w tym zakresie umowami. 



 13 

Przychody i rozchody budżetu: 
Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2018 do 2039 wzięto pod 
uwagę zawarte umowy kredytowe, umowę emisji obligacji, harmonogramy spłat 
kredytów oraz terminy wykupu obligacji. Zabezpieczono środki na obsługę 
zadłużenia tj.: odsetki od kredytów i obligacji. Zaplanowane przychody roku 
2018 to środki zgromadzone na rachunku bankowym, z tytułu Gospodarowania 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Przychody z GZGiK stanowią 
źródło finansowania tego samego rodzaju wydatków zaplanowanych na 2018 
rok. W roku 2019 zaplanowano przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych 
SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej w wysokości 3 566 666 zł (pożyczki: z 2013r. 
250 000 zł, z 2014r. - 2 500 000 zł, z 2015 r. - 283 333, z 2016 r.- 533 333 zł). 

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077): 
1."Scalanie gruntów obiektu Ścieki", umowa nr 00002-6502-UM500002/2016, 
Starostwo, okres realizacji 2016 r. – 2019 r. 
Wydatki w okresie realizacji Projektu 5 109 006 zł, w tym: 
Wydatki bieżące 1 320 153 zł 
Wydatki majątkowe 3 788 853 zł 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu krajowego 1 858 146 zł 
Środki z budżetu UE 3 250 858 zł 
2. "Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk" 
umowa nr RPLD.11.03.01-10-0033/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa 
Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r. 
Wydatki w okresie realizacji Projektu 1 396 582 zł, w tym: 
Wydatki bieżące 1 338 362 zł 
Wydatki majątkowe 58 220 zł 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu krajowego 117 255 zł (w tym wkład własny powiatu 42 000 zł) 
Środki z budżetu UE 1 279 327 zł 
3."Staże i praktyki w zawodach przyszłości" 
umowa nr RPLD.11.03.01-10-0026/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa 
Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r. 
Wydatki w okresie realizacji Projektu 1 658 347 zł, w tym: 
Wydatki bieżące 1 454 723 zł 
Wydatki majątkowe 203 624 zł 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu krajowego 138 031 zł (w tym wkład własny powiatu 48 600 zł) 
Środki z budżetu UE 1 520 316 zł 
4. "Buduj karierę podczas stażu" 
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umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa 
Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r. 
Wydatki w okresie realizacji Projektu 921 325 zł, w tym: 
Wydatki bieżące 906 484 zł 
Wydatki majątkowe 14 841 zł 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu krajowego 76 685 zł (w tym wkład własny powiatu 27 000 zł) 
Środki z budżetu UE 844 640 zł 
5. "Krok do kariery w branży samochodowej" 
umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa 
Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r. 
Wydatki w okresie realizacji Projektu 1 392 033 zł, w tym: 
Wydatki bieżące 1 192 521 zł 
Wydatki majątkowe 199 512 zł 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu krajowego 117 002 zł (w tym wkład własny powiatu 40 000 zł) 
Środki z budżetu UE 1 275 031 zł 
6. "Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej 
szkoły" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r. 
Wydatki w okresie realizacji Projektu 116 645 zł, są to wydatki bieżące. 
Źródło finansowania - środki z budżetu UE 116 645 zł 
7. "Getting ready for the European job market" (Szykując się do europejskiego 
rynku pracy) umowa nr 2016-1-DE03-KA219-022848-3, Zespół Szkół CEZiU 
Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r. 
Wydatki w okresie realizacji Projektu 93 741 zł, są to wydatki bieżące. 
Źródła finansowania - środki z budżetu UE 93 741 zł. 
8. „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” 
umowa Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Biała Rawska, okres realizacji 2017-2018. 
Wydatki w okresie realizacji Projektu 256 829 zł. 
wydatki bieżące 176 728 zł, wydatki majątkowe 80 101 zł,. 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu krajowego 29 330 zł (w tym wkład własny powiatu 7 919 zł) 
Środki z budżetu UE 227 499 zł 
9. "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. 
wydatki bieżące 316 408 zł. 
Źródła finansowania - środki z budżetu UE 227 499 zł. 
10. „Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury  
w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków 
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zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej” UDA-RPLD.07.04.01-10-0006/16-00 ZS CEZiU w Rawie 
Mazowieckiej, okres realizacji 2017 r. - 2018 r. 
Wydatki w okresie realizacji Projektu 1 230 000 zł. 
wydatki majątkowe 1 230 000 zł,. 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu krajowego 380 000 zł (w tym wkład własny powiatu 380 000 
zł), środki z budżetu UE 850 000 zł. 

Wobec braku głosów w dyskusji, Pani Przewodnicząca poprosiła  
o opinie komisji Rady Powiatu do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2018-2039: 

pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawiła 
jej przewodnicząca Radna Maria Piątek; 
      pozytywną opinię komisji połączonych: Finansów i Budżetu, Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Terenami a także Komisji Komunikacji Transportu i Bezpieczeństwa  przedstawił 
Radny Ryszard Imioła (przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu). 
     Przewodnicząca Rady Powiatu zapoznała Radę z uchwałą (opinią) 
Regionalnej Izby Obrachunkowej nr III/350/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku  
w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018-2039 (zał. 7 do niniejszego 
protokołu). 
      Rada Powiatu Rawskiego przy 12 głosach za, 2 głosach przeciw (A. Galach, 
J. Uchman) i 1 głosie wstrzymującym się (B. Pietrzak) podjęła uchwałę 
XXXIII/184/2017 w sprawie Wieloletniej   Prognozy   Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2018 - 2039, której projekt stanowi załącznik nr 8  
do niniejszego protokołu. 
 
Ad.8 Sprawozdania z pracy Rady i komisji za rok 2017. 
      Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w roku 
2017 przedstawiła Radna Maria Piątek (załącznik 9 do niniejszego protokołu)  
– Rada Powiatu Rawskiego przyjęła je jednogłośnie. 
      Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów w roku 2017 przedstawił 
Radny Ryszard Imioła (załącznik 10 do niniejszego protokołu) – Rada Powiatu 
Rawskiego przyjęła je jednogłośnie. 
      Sprawozdanie z pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, 
Geodezji i Gospodarki Terenami w roku 2017 przedstawił Radny Henryk 
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Majewski (załącznik 11 do niniejszego protokołu) – Rada Powiatu Rawskiego 
przyjęła je jednogłośnie. 
        Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w roku 2017 
przedstawił Wicestarosta Marian Krzyczkowski (załącznik 12 do niniejszego 
protokołu) – Rada Powiatu Rawskiego przyjęła je przy 12 głosach za i 3 głosach 
przeciw (A. Galach, J. Uchman, B. Pietrzak). 
        Sprawozdanie z pracy Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa  
w roku 2017 przedstawił Radny Marek Szcześniak (załącznik 13 do niniejszego 
protokołu) – Rada Powiatu Rawskiego przyjęła je jednogłośnie. 
      Sprawozdanie z pracy Komisji Statutowej (załącznik 14 do niniejszego 
protokołu) – Rada Powiatu Rawskiego przyjęła je jednogłośnie. 
       Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu Rawskiego w roku 2017 przedstawiła 
Pani Maria Charążka – Przewodnicząca Rady (załącznik 15 do niniejszego 
protokołu) – Rada Powiatu Rawskiego przyjęła je przy 12 głosach za i 3 głosach 
wstrzymujących się (A. Galach, J. Uchman, B. Pietrzak). 
 
Ad.9  Przyjęcie planów pracy rady i komisji na rok 2018: 

Plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018 został przyjęty przez 
Radę Powiatu Rawskiego przy 3 głosach wstrzymujących się (A. Galach,  
J. Uchman, B. Pietrzak) – załącznik 16 do niniejszego protokołu.  
 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji na rok 2018  
– przyjęty został przez Radę Powiatu Rawskiego jednogłośnie – załącznik nr 17  
do niniejszego protokołu. 

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2018 – przyjęty został przez 
Radę Powiatu Rawskiego jednogłośnie – załącznik nr 18 do niniejszego 
protokołu. 

Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji  
i Gospodarki Terenami na rok 2018 – przyjęty został przez Radę Powiatu 
Rawskiego jednogłośnie – załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

Plan pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na rok 2018 został przyjęty 
przez Radę Powiatu Rawskiego przy 3 głosach wstrzymujących się (A. Galach,  
J. Uchman, B. Pietrzak) – załącznik 20 do niniejszego protokołu.  

Plan pracy Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa na rok 2018  
– przyjęty został przez Radę Powiatu Rawskiego jednogłośnie – załącznik nr 21 
do niniejszego protokołu. 
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Pani Przewodnicząca Rady zaproponowała zagadnienia (oprócz pracy 
bieżącej) jakimi powinna zająć się Rada Powiatu Rawskiego w roku 2018. 

Zgłoszono też propozycje innych tematów pracy Rady Powiatu w roku 2018, 
które Przewodnicząca poddała pod głosowanie: 

- punkty zaproponowane przez Przewodniczącą Rady – przy 12 głosach za  
i trzech wstrzymujących się (A. Galach, J. Uchman, B. Pietrzak) Rada Powiatu 
przyjęła je do planu pracy;   

- analiza planów finansowych powiatowych jednostek oświatowych  
w pierwszej połowie roku oraz analiza wykonania tych planów finansowych  
w drugiej połowie roku (propozycja Radnego Adriana Galacha) – przy 12 głosach 
przeciw i 2 głosach za (A. Galach, J. Uchman,) Rada Powiatu odrzuciła  
tę propozycję; 

- obchody 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę - sesja 
połączona z radami gmin z terenu powiatu rawskiego (propozycja  Radnego 
Bogdana Pietrzaka) – Rada Powiatu jednogłośnie włączyła ten punkt do planu 
pracy Rady; 

- omówienie sytuacji finansowej Powiatu w kontekście zadłużenia Powiatu  
i jego jednostek organizacyjnych – czerwiec, przy sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za rok 2017 (propozycja Radnego Adriana Galacha) - przy 12 głosach 
przeciw i 3 głosach za (A. Galach, J. Uchman, B. Pietrzak) Rada Powiatu 
odrzuciła tę propozycję. 

Plan jaki będzie realizować Rada Powiatu Rawskiego w roku 2018 wygląda 
następująco: 

1. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego oraz analiza sytuacji 
finansowej jednostek realizujących zadania z tego zakresu. 

2. Analiza zagospodarowania nieruchomości stanowiących mienie 
powiatowe. 

3. Informacja o działaniach prowadzonych przez powiat zmierzających 
do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu 
Rawskiego. 

4. Realizacja zadań w placówkach oświatowych i oświatowo 
- wychowawczych  –  ocena oferty oświatowej i poziomu kształcenia. 

5. Informacja dotycząca sytuacji na rynku pracy. 
6. Informacja o działaniach Powiatu Rawskiego w ramach: Związku 

Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 
Bzury i Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej. 

7. Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji Kolei 
Wąskotorowych. 

8. Obchody 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę (sesja 
wspólna z innymi radami z terenu powiatu rawskiego). 
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Ad.10 Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz  
o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

Rada Powiatu Rawskiego piątej kadencji na swojej XXXII sesji w dniu  
18 grudnia 2017 roku podjęła następujące uchwały: 
1. Uchwała nr XXXII/177/2017 w sprawie zmian budżetu roku 2017; 
2. Uchwała nr XXXII/178/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu na lata 2017-26; 
3. Uchwała nr XXXII/179/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej, 

4.  Uchwała nr XXXII/180/2017 w sprawie ustanowienia kierunku działania dla 
Zarządu Powiatu Rawskiego dotyczącego zapewnienia mieszkańcom 
Powiatu Rawskiego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. 

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 między sesjami Zarząd Powiatu Rawskiego odbył następujące 

posiedzenia:  
      19 grudnia 2017 roku: 
1.  Wyraził zgodę na wszczęcie postępowania w formie zapytania ofertowego na 

wybór wykonawców dostawy sprzętu rehabilitacyjnego, z zastosowaniem 
zasad konkurencyjności, dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu:                  
” Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”;  

2. Wyraził zgodę na lokalizację projektowanego przyłącza kablowego w pasie 
drogi powiatowej nr 4129E Kaleń – Lubania (dz. nr 186 w obrębie Kaleń)  
do działki nr ew. 94/3 w obrębie Kaleń; 

3. Zatwierdził wynik postępowania na wyłonienie podmiotu do świadczenia 
usług medycznych, polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyn oraz 
wystawianiu kart zgonu, osobom zmarłym na terenie Powiatu Rawskiego;  

4. Wyraził zgodę na używanie herbu powiatu rawskiego przez Wojskową 
Komendę Uzupełnień; 

5.  Zatwierdził proponowany porządek sesji Rady Powiatu 29.12.2017 r.; 
6. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych  budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2017 rok; 
7.  Podjął  uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok;                                                    
8. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2017 rok. 
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22 grudnia 2017 roku: 
1.Przyjął oświadczenie Zarządu Powiatu Rawskiego w sprawie wniesienia 
odwołania od decyzji Wójta Gminy Rawa Mazowiecka. Zarząd Powiatu 
Rawskiego wydał oświadczenie że zrzeka się prawa do wniesienia odwołania  
od decyzji Wójta Gminy Rawa Mazowiecka nr GN.6831.31.2017 z dnia  
21 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości 
położonej w obrębie Dziurdzioły oznaczonej w ewidencji gruntów nr 22. 
  
 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. 
 Pan Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że każdy z protokół publikowany 
jest po jego przyjęciu. 
 Rady Adrian Galach zapytał wobec tego, według jakich zasad przyjmowane  
są protokoły z Zarządu Powiatu, skoro prawie każdy porządek obrad zawiera 
przyjęcie protokołu z poprzedniego zarządu a protokoły w BIP-ie nie są 
umieszczane na bieżąco. 
 Radny Jarosław Uchman zapytał czy wszystkie gminy odpowiedziały  
i podjęły uchwały w sprawie prowadzenia rozmów w kierunku powołania spółki 
samorządowej, która miałaby prowadzić Szpital Św. Ducha. 
 Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że wszystkie samorządy, w których 
odbywały się sesje, pozytywnie odpowiedziały na stanowisko Zarządu Powiatu  
i Rady Powiatu Rawskiego; w gminie Biała Rawska sesja ma odbyć się na 
początku stycznia.  
 Radny Jarosław Uchman zapytał, czy został wyznaczony termin zakończenia 
prac nad utworzeniem spółki. 
 Starosta Rawski poinformował, iż obecnie planowane są rozmowy;  
w momencie kiedy te ustalenia będą dopuszczalne i korzystne, rozwiązanie  
to zostanie przedstawione Zarządowi i Radzie i jeśli będzie taka wola zostanie 
podjęta decyzja o współpracy w tej kwestii. Następnie uchwały intencyjne 
podjęte przez poszczególne samorządy staną się uchwałami stanowiącymi,  
po czym wszystkie samorządy wypracują jednobrzmiącą uchwałę w sprawie 
utworzenia spółki.  
 Radny Galach zapytał, czy został już sporządzony projekt umowy spółki? 
 Starosta Rawski odpowiedział, iż jest to kwestia, która nie powinna czekać. 
Na ten moment nie jest ona jeszcze gotowa za względu na oczekiwanie na sesję  
w Białej Rawskiej.  
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Ad.11 Interpelacje i zapytania Radnych: 
W tym punkcie głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Pan Grzegorz Stefaniak 
przypominając o podjęciu przez Radę uchwały o finansowaniu rozwoju sportu 
przez powiat. Wiceprzewodniczący zauważył, iż w tej sprawie został ogłoszony  
i rozstrzygnięty nabór, w którym zawężono grono mogących ubiegać się  
o dofinansowanie wyłącznie do klubów piłki siatkowej dziewcząt. Radny zapytał 
czym podyktowana była taka decyzja i dlaczego konkurs został ogłoszony tak 
szybko. 
 Wicestarosta Rawski Pan Marian Krzyczkowski odpowiedział, iż konkurs 
został ogłoszony i rozstrzygnięty w listopadzie ponieważ przewidziane środki 
finansowe na wsparcie sportu musiały zostać wydatkowane do końca roku. 
Wicestarosta zapewnił także, że w miarę możliwości finansowych powiatu 
ogłaszane będą inne nabory mające na celu finansowanie rozwoju sportu.  
 Pan Radny Jarosław Uchman zapytał czy będzie podpisany aneks  
do umowy dzierżawy Szpitala Św. Ducha wykreślający ratownictwo medyczne  
(w związku z utraceniem kontraktu na ratownictwo medyczne przez spółkę 
AMG). Drugie pytanie radnego Uchmana dotyczyło tego, czy w związku  
z utraceniem kontraktu na ratownictwo medyczne Powiat wystąpi do dzierżawcy 
Szpitala o odszkodowanie i pokrycie strat z tym związanych. 
 Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że po analizach prawnych wykonania 
umowy i sytuacji wypowiedzenia kontraktu przez NFZ na ratownictwo 
medyczne, Zarząd Powiatu będzie podejmował decyzje także w sprawie 
dochodzenia ewentualnego odszkodowania, o których będzie informowana Rada 
Powiatu. 
 Radny Jarosław Uchman zapytał czy Zarząd Powiatu kontaktował  
się z władzami Powiatu Opatowskiego, gdzie trwa proces wypowiadania umowy 
dzierżawy wobec firmy Centrum Dializa (której to spółką jest AMG Centrum 
Medyczne).  
 Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że pozostaje w kontakcie z władzami 
Powiatu Opatowskiego i tam głównym zagadnieniem (podobnie jak u nas) jest 
sprawa cesji kontraktu ( obecnie ryczałtu) na nowy podmiot, który miałby przejąć 
prowadzenie Szpitala; zapytanie w tej kwestii zostało też skierowane  
do Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. 
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Ad.12 Sprawy różne i wolne wnioski: 
 Radny Adrian Galach zapytał czy na stanowisko Rady Powiatu Rawskiego 
została udzielona odpowiedź tylko przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, czy  
Zarząd Województwa Łódzkiego tez udzielił odpowiedzi. 
 Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że wpłynęła tylko odpowiedź 
od Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
 
Ad.13 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 13:30 dokonała 
zamknięcia obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Rawskiego.      
          
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj  
 
 


