
P R O T O K Ó Ł  NR  XXXV/2018 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 27 lutego 2018 roku  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

o godz. 1400 otworzyła sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości 
oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik  
nr 1 do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji. 
 
Ad.2 Do porządku obrad XXXV sesji Rady Powiatu propozycję dodatkowych 
dwóch punktów zgłosił Starosta Rawski – Józef Matysiak punkt dotyczący 
działań w zakresie zmiany sposobu prowadzenia Szpitala Św. Ducha  
i informacji o sytuacji bieżącej szpitala, a także punkt dotyczący przyjęcia 
stanowiska Rady Powiatu w sprawie ustalenia kierunków działań Zarządu 
Powiatu Rawskiego; porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami został 
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 XXXIV sesji Rady Powiatu Rawskiego; 
4. Informacja Zarządu Powiatu Rawskiego dotycząca działań w zakresie zmiany 

sposobu prowadzenia Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej wraz  
z informacją o sytuacji bieżącej szpitala; 

5. Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ustalenia kierunków 
działań Zarządu Powiatu Rawskiego dotyczących umowy dzierżawy 
zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta 
Rawa Mazowiecka przy ul. Warszawskiej 14, będącej własnością Powiatu 
Rawskiego oraz aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia SPZOZ  
w Rawie Mazowieckiej; 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego; 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu na lata 2018-39; 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/15/2014 Rady Powiatu 

Rawskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego; 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/17/2014 Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji 
Rewizyjnej; 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego; 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej, 3 - letniego 
Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej z ZSCEZ i U im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej; 

14. Podjęcie uchwały w sprawie  zamiaru  likwidacji poprzez wygaszanie  
3 - letniego Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej z ZSCEZ i U 
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej; 

15. Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski za 2017 rok; 

16. Przedstawienie sprawozdania Starosty Rawskiego z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok; 

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

18. Interpelacje i zapytania Radnych; 
19. Sprawy różne i wolne wnioski; 
20. Zamknięcie obrad. 

 
Ad.3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XXXIV 
sesji Rady Powiatu Rawskiego. Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół  
z XXXIV sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Ad.4 Informacja Zarządu Powiatu Rawskiego dotycząca działań w zakresie 
zmiany sposobu prowadzenia Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej wraz  
z informacją o sytuacji bieżącej szpitala: 

Jako pierwszy głos zabrał starosta Rawski Józef Matysiak, informując  
o przyczynach decyzji oddania szpitala w dzierżawę w roku 2013 jak i ostatnich 
działaniach Zarządu Powiatu Rawskiego w kierunku zmiany sposobu 
prowadzenia Szpitala Św. Ducha - tj. działań w kierunku powołania spółki 
samorządowej (z udziałem Powiatu i samorządów gminnych z terenu powiatu), 
której przedmiotem było by prowadzenie szpitala. Jak poinformował Starosta 
Matysiak, równolegle prowadzone są też rozmowy z zewnętrznymi podmiotami 
publicznymi dotyczące przejęcia i prowadzenia Szpitala w Rawie Mazowieckiej. 
Jak zaznaczył Starosta, według jego opinii, tylko działanie samorządu 
powiatowego wraz z innymi samorządami z terenu powiatu pozwoli na  
realizowanie opieki medycznej w rawskim szpitalu. 
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Następnie głos zabierali mieszkańcy Rawy Mazowieckiej i powiatu: 

Pani Katarzyna Urbańska zwróciła uwagę na sytuację wewnątrz budynku 
szpitala – przede wszystkim w jakich warunkach przebywają chorzy, które 
według niej uwłaczają godności człowieka; niedopuszczalna jest tez sytuacja, 
żeby lekarz dyżurował jednocześnie na izbie przyjęć i na oddziale. 

Pan doktor Nek Nori mówił o zwolnieniach personelu, kondycji spółki AMG, 
sytuacji w szpitalu przed jego zwolnieniem (m.in. brak podstawowego sprzętu do 
zaopatrzenia chorych, brak leków ratujących życie pacjentów, brak personelu, 
transport pacjentów do szpitali ościennych) jak i działaniach spółki, które 
doprowadziły do wypowiedzenia kontraktu przez NFZ na ratownictwo medyczne. 

Pan Piotr Cieplucha - dyrektor Wydziału Polityki Społecznej  Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego, który stwierdził, ze organem prowadzącym szpital jest 
Powiat a Wojewoda wkracza do działania w sytuacjach, które noszą znamiona 
sytuacji kryzysowych; kontrole konsultantów wojewódzkich (chirurgia ogólna, 
położnictwo i ginekologia, neonatologia, choroby wewnętrzne, pediatria) 
wykazały bardzo poważne uchybienia funkcjonowania szpitala w obszarze tych 
dziedzin; Wojewoda Łódzki jako organ rejestrowy dla podmiotu leczniczego  
nie ma możliwości kontrolowania prywatnej firmy (AMG centrum Medyczne czy 
Dializa) gdyż działalność jest zarejestrowana w województwie śląskim. Jak dodał 
Pan Dyrektor Cieplucha Wojewodzie Łódzkiemu zależy na tym, żeby władze 
powiatu podjęły jak najszybciej działania w kierunku poprawy sytuacji rawskiego 
szpitala. 

Pan Zbigniew Urbański pytał dlaczego została zlikwidowana sala przy izbie 
przyjęć i funkcjonują tam tylko dwa stanowiska dla chorych; dlaczego pacjenci 
przy kilkunastostopniowym mrozie przewożeni są na wózkach z budynku  
do budynku; dlaczego lekarz z izby przyjęć idzie z pacjentem na oddział a izba 
zostaje bez lekarza, dlaczego na salach kobiety przebywają razem  
z mężczyznami; ta sama salowa sprząta w jednym i drugim budynku. Według 
pana Urbanskiego doprowadzenie do takiego stanu jest wynikiem zaniechania 
jakiegokolwiek nadzoru władzy nadzorującej ten szpital. 

Pani Dorota Kaczmarczyk (wieloletnia pielęgniarka pogotowia) zwróciła 
uwagę na to że Pogotowie Ratunkowe, które było trzecie w województwie, swoje 
funkcjonowanie w ten sposób zawdzięczało tylko dzięki temu, że było tak 
prowadzone przez doktora Neka Noriego; jedno z pierwszych w województwie 
posiadało teletransmisję w karetce R; aktualnie pogotowie jest tylko podstacją 
pogotowia w Łodzi. Pani Kaczmarczyk odczytała treść petycji mieszkańców 
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powiatu rawskiego do członków Zarządu Powiatu i radnych PSL w Radzie 
Powiatu Rawskiego zawierającym żądanie podjęcia zdecydowanych działań  
w kierunku poprawy sytuacji Szpitala. 

Pan Tomasz Walas zapytał dlaczego w rawskim szpitalu nie są wykonywane 
badania aparatem roentgenowskim i dlaczego badania te musza być wykonywane 
w prywatnej przychodni. 

Pani Bożena Wołowicz zaapelowała do obecnych władz Powiatu, żeby 
ustąpiły, gdyż ich nieudolność spowodowała doprowadzenie rawskiego szpitala 
do obecnej sytuacji.  

Pan Nagórka zapytał czy został zaciągnięty kredyt dla spółki prowadzącej 
szpital. 

Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że pożyczka została zaciągnięta na 
uregulowanie zobowiązań SPZOZ, a nie dla spółki prowadzącej szpital. 

 
Radny Jarosław Uchman – przez okres trzech ostatnich lat nikt z Zarządu 

Powiatu czy też przewodniczący Komisji Zdrowia nie udał się Szpitala, żeby 
zobaczyć to tam się dzieje, a patologii jest tam bardzo dużo i narosła ona w ciągu 
ostatnich trzech lat; sprawa ochrony zdrowia jest też sprawą Rady Powiatu; 
spotkania na temat szpitala odbywały się i nikt z radnych większości rządzącej 
nie pojawił się na nich i mimo apeli nie dzieje się nic, cały czas trwa analiza  
i tworzenie projektów i nic z tego nie wynika. Jak dodał pan Uchman spółka 
Dializa nie ma żadnego szpitala na Śląsku; ponadto widoczne są ewidentne 
działania na szkodę Szpitala w Rawie – zerwany kontrakt na ratownictwo 
medyczne jest jednocześnie złamaniem umowy dzierżawy, brak realizacji 
kontaktu na kwotę ponad dwóch milionów złotych, zwalnianie specjalistów 
wysokiej klasy, pozbawienie dostępu do usług medycznych. Mimo takich 
nieprawidłowości nic nie jest z tym robione; sytuacja jest dramatyczna i musi się 
to wreszcie zakończyć; są rozwiązania tylko trzeba zacząć działać. 

Pan dyrektor Stepaniec (przedstawiciel AMG Centrum Medyczne) stwierdził, 
że czwartym kwartale roku poprzedniego zostały przekroczone wykonania  
(106 procent wykonania ryczałtu) natomiast w styczniu bieżącego roku 
wykonano ryczałt na poziomie 112 procent; natomiast pracownia roentgenowska 
zostanie w najbliższych dniach uruchomiona gdyż został zakupiona brakująca 
część (wykonywanie badań roentgenowskich nie było przerwane, gdyż 
wykonywała je prywatna przychodnia); oddział pulmonologii został 
wyremontowany i od 15 marca zostanie uruchomiony. 
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Pani Katarzyna Urbańska zapytała pana dyrektora Stepanca co zostanie 
zrobione od zaraz dla poprawy sytuacji pacjenta w rawskim szpitalu; warunki  
w rawskim szpitalu uwłaczają nie tylko godności pacjentów, ale i uwłaczają 
lekarzom i pielęgniarkom tam pracującym. 

Pan Zbigniew Urbański uzupełniając swoja wypowiedź stwierdził, że nie 
zarzucał opieszałości czy złego wykonywania swojej pracy przez pielęgniarki  
czy salowe, twierdzi tylko, że jest ich po prostu za mało. 

 
Radny Adrian Galach odniósł się sytuacji finansowej spółki AMG Centrum 

Medyczne w roku 2013, kiedy to zapadła decyzja o wydzierżawieniu szpitala – na 
dzień 31 lipca kapitał własny spółki AMG to minus 826 tys. zł, starta netto minus 
926 tys. zł, a utworzona została w lutym 2018 roku; jak zapytał pan Radny - jak 
podmiot z takimi wynikami finansowymi miał wybudować nowy pawilon 
szpitalny za 30 mln zł. Jak dodał pan radny Galach w odpowiedziach na 
interpelacje, składane do Zarządu Powiatu Rawskiego, otrzymał informację,  
że nie dokonano sprawdzenia finansowego spółki; pawilon szpitalny miał być 
wybudowany do dnia 31 grudnia 2016 roku; 8 marca 2016 roku zostaje 
podpisany aneks do umowy dzierżawy, gdzie termin budowy pawilonu 
szpitalnego zostaje przesunięty na koniec roku 2019. Radny Adrian Galach 
odniósł się też do bieżącego funkcjonowania Szpitala – w lipcu 2017 roku 
odebrano kontrakt na ratownictwo medyczne wartości blisko 4 mln zł; od grudnia 
2017 roku nie działa roentgen – to jest dowód na spadek jakości świadczonych 
usług. Ponadto dwóch lekarzy pediatrów złożyło wypowiedzenia, co grozi tym, 
że oddział pediatryczny nie będzie funkcjonował. Jak dodał pan radny Galach, 
przed sesją radnym zostaje rozdane kolejne stanowisko Rady Powiatu, tylko  
że nic z tego nie wynika; radni i zebrani mieszkańcy chcieliby usłyszeć 
konkretnie w jakiej formie będzie szpital funkcjonował i co zostanie zrobione 
faktycznie, bo same stanowiska i kolejne uchwały sytuacji w szpitalu nie zmienią. 

 
Pan Leszek Jarosiński (radny Rady Miasta Rawa Mazowiecka) zapytał jak 

będzie funkcjonowała ewentualna spółka samorządowa i na jakich zasadach,  
bo taka informacja nie została udzielona ze strony Starosty i Zarządu Powiatu. 

 
Głos zabrała też pani Widalska, która ma troje chorych dzieci chorujących na 

rzadką chorobę, gdzie do tej pory lek podawany był w szpitalu w Rawie 
Mazowieckiej; spółka AMG rozwiązała umowę z NFZ i teraz jej dzieci będą 
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miały być wożone co dwa tygodnie do Tomaszowa i jak zapytała - kto zapewni 
jej taki transport. 

 
Dyrektor Andrzej Latek odpowiadając panu Jarosińskiemu, wyjaśnił  

że spotkaniu Starosty z wójtami, burmistrzami w końcu stycznia br. 
postanowiono, żeby wykonać opracowanie audytu i biznes planu, który by 
pokazywał możliwe warianty funkcjonowania spółki. Natomiast jeżeli chodzi  
o rozwiązanie umowy na podawanie leku (enzymu) na rzadka chorobę (sprawa,  
o której mówiła matka trojga chorych dzieci), ostatnie podanie w Rawie będzie 
miało miejsce 12 marca, dalej podawanie zabezpieczone jest podawanie  
w Tomaszowie Mazowieckim, Powiat Rawski podejmie działania aby podawanie 
leku jak najszybciej wróciło do Rawy. 

  
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Dariusz Misztal, stwierdził, że od kilku 

lat twierdzi, że rozwiązaniem dla Szpitala w Rewie Mazowieckiej jest spółka 
samorządowa, a nie oddanie go prywatnej firmie, gdzie liczy się głównie 
wypracowanie zysku. Dlatego też Rada Miasta Rawy Mazowieckiej wyraziła 
zgodę na to by Burmistrz Miasta uczestniczył w rozmowach na temat powstania 
spółki samorządowej, ale warunkiem koniecznym do tego jest rozwiązanie 
umowy dzierżawy z obecnym dzierżawcą. Jak dodał pan Burmistrz chciałby 
usłyszeć kiedy będzie rozwiązana umowa dzierżawy z firmą AMG i zacznie być 
tworzona spółka, gdyż dotychczasowemu funkcjonowaniu i zrządzaniu rawskim 
szpitalem trzeba powiedzieć ‘stop’. Kolejną kwestia do której odniósł się Pan 
Burmistrz jest dług SPZOZ, który jest spłacany, według słów Pana Starosty, 
wpłatami z czynszu, tylko że odbywa się to kosztem coraz bardziej dramatyczna 
sytuacją szpitala. 

 
Radny Bogdan Pietrzak stwierdził, ze nie wierzy w zapewnienia obecnej 

władzy Powiatu, ze coś się zmieni na lepsze w funkcjonowaniu Szpitala; według 
pana Radnego do wyborów samorządowych nic się nie zmieni w tej kwestii. 
Radny Pietrzak dodał, że decyzja o wydzierżawieniu Szpitala zapadła za kadencji 
poprzedniej Rady Powiatu w roku 2013; klub Radnych PIS chciałby 
współpracować ale na normalnych zdrowych zasadach. Jeżeli chodzi o spółkę 
samorządową to jest temat, w którym trzeba podjąć działanie już dziś, a nie 
czekać do wyborów samorządowych.    
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Pan Radny Adrian Galach odczytał oświadczenie członków Klubu Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości: 

„Od początku bieżącej kadencji jako Klub Radnych Prawa  
i Sprawiedliwości Rady Powiatu Rawskiego informujemy Zarząd Powiatu 
Rawskiego, koleżanki i kolegów radnych o nieprawidłowościach  
w funkcjonowaniu szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. Niestety przez  
3 lata pozostaliście Państwo głusi na nasze informacje i apele. Dzisiaj sytuacja 
naszego szpitala Jest dramatyczna. Od momentu Jego wydzierżawienia 
systematycznie spada jakość i dostępność świadczonych usług medycznych, co 
zostało wyrażone m.in. w kolejnych kontrolach Narodowego Funduszu Zdrowia 
czy Wojewódzkich Konsultantów Medycznych. Kwintesencją panującej pod 
rządami AMG patologii było odebranie nam kontraktu na ratownictwo 
medyczne. Zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów stwarzają również kolejne 
zwolnienia doświadczonego i cenionego personelu pielęgniarskiego  
i lekarskiego. Jako ostatni przykład można podać zwolnienie twórcy rawskiego 
ratownictwa medycznego, anestezjologa z kilkoma specjalizacjami, cenionego 
przez wielu pacjentów - dr Neka Noori. My, radni Prawa i Sprawiedliwości 
dołączamy do protestu mieszkańców i wyrażamy po raz kolejny już swoją 
dezaprobatę dla polityki spółki AMG Centrum Medyczne. Wierzymy, ze Pan 
Starosta, członkowie Zarządu Powiatu Rawskiego oraz Dyrekcja SP ZOZ  
w Rawie Mazowieckiej przestaną pełnić funkcję notariuszy dla dzierżawcy  
i podejmą realne i zdecydowane działania w celu ratowania naszej najstarszej  
i jedynej lecznicy w powiecie rawskim. Na zakończenie należy postawić sobie 
fundamentalne pytanie - czy szpital z ponad 600-łetnlą tradycją, który przetrwał 
zabory, I wojnę światową, II wojną światową, okres socjalizmu przetrwa  
19-letnie rządy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Powiecie Rawskim?” 
         

 Starosta Rawski Józef Matysiak wyraził nadzieję, że samorządy z terenu 
powiatu rawskiego jednak podejmą decyzję o utworzeniu spółki samorządowej 
do prowadzenia szpitala, nawet jak będzie to wiązało się z potencjalną stratą  
i koniecznością pokrywania jej przez samorządy. 

 
Ad.5 Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ustalenia 
kierunków działań Zarządu Powiatu Rawskiego dotyczących umowy dzierżawy 
zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta 
Rawa Mazowiecka przy ul. Warszawskiej 14, będącej własnością Powiatu 
Rawskiego oraz aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia SPZOZ  
w Rawie Mazowieckiej. 
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Proponowaną treść stanowiska przedstawił Starosta rawski – Józef Matysiak: 
„Kierując się celowością zmiany sposobu prowadzenia Szpitala św. Ducha  
w Rawie Mazowieckiej wskazuje się, że Zarząd Powiatu Rawskiego winien 
realizować działania w celu rozwiązania umowy dzierżawy nr 210/2013 z dnia 
15 listopada 2013 roku, na podstawie której na okres 30 lat wydzierżawiona 
została na rzecz AMG Centrum Medyczna Sp. z o.o.  w Sosnowcu, stanowiąca 
własność Powiatu Rawskiego i pozostająca w użytkowaniu SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej zabudowana nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów  
i budynków numerami działek 307/9 o pow. 1,3964 ha i 307/11 o pow. 0,6894 
ha, położona w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 14,  
dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr LD1R/00040066/0 oraz 
sprzęt, aparatura medyczna i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej przeznaczone do prowadzenia 
działalności leczniczej”. 

Radny Adrian Galach odnosząc się do przedstawionej propozycji, zapytał 
jakie konkretnie działania Zarząd Powiatu zamierza podjąć w wyniku tego 
stanowiska; jak dodał - przyjmowane są kolejne stanowiska i uchwały i nic  
z tego nie wynika. 

Radny Jarosław Uchman zapytał dlaczego na projektowanym stanowisku  
są tylko podpisy klubu radnych PSL; kiedy klub zebrał się żeby podjąć  
to stanowisko; według radnego Uchmana stworzone jest ono na potrzebę chwili. 

Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że jest to projekt i składa go klub 
radnych jako projektodawca; Starosta odniósł się też do nieobecności radnego 
Uchmana na posiedzeniach Komisji Zdrowia. 

Radny Uchman odnosząc się swoich nieobecności na komisjach zdrowia, 
stwierdził, że nie przychodzi na jej posiedzenia, gdyż jej posiedzenia  
są nie merytoryczne, żadne z jego sugestii na zostały przyjęte, nie odbyło się 
żadne posiedzenie wyjazdowe do Szpitala, w związku z czym uznał  
uczestnictwo w tej komisji jest bezcelowe. 

Radny Bogdan Pietrzak zapytał o termin rozwiązania umowy dzierżawy  
w związku z procedowanym stanowiskiem. 

Starosta odpowiedział, że jeżeli nie uda się powołać spółki samorządowej,  
to zostanie powołana jednoosobowa spółka Powiatu do prowadzenia Szpitala; 
dodał też, że nie możemy doprowadzić do sytuacji, ze zostanie wypowiedziana 
umowa, a szpital nie będzie funkcjonował, bo nie będzie mógł przejąć ryczałtu 
na jego prowadzenie.  

Radny Adrian Galach zapytał z czego Powiat sfinansuje jednoosobową 
spółkę, skoro nie ma pieniędzy na opłacanie składek ZUS za nauczycieli, na 
spłatę długów SPZOZ też brakuje funduszy, bo była zaciągana kolejna pożyczka 
przez SPZOZ. 

Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że będzie sporządzony biznesplan  
i z niego będzie wynikać jakie będą koszty finansowe prowadzenia spółki. 
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Radny Adrian Galach – w sytuacji gdy kwota dofinasowania spółki  
ze strony Powiatu będzie zbyt duża, Powiat może nie utworzyć takiej spółki? 

Starosta odpowiedział, że jeżeli będą konkretne dane wynikające z 
biznesplanu, będzie możliwość do dyskusji. 

 W tym miejscu Przewodnicząca Rady Powiatu poddała pod głosowanie 
stanowisko Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ustalenia kierunków działań 
Zarządu Powiatu Rawskiego dotyczących umowy dzierżawy zabudowanej 
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Rawa 
Mazowiecka przy ul. Warszawskiej 14, będącej własnością Powiatu Rawskiego 
oraz aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej – zostało ono przyjęte jednogłośnie. 

 
 
Ad.6 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: 
Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów dotyczącej ostatecznej kwoty 
subwencji ogólnej dla powiatów na 2018 zwiększone zostały dochody z części 
oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu rawskiego o 763 102 zł. Powyższe 
środki zasilą rezerwę celową oświatową. Na podstawie decyzji Wojewody 
Łódzkiego nr FB-I.3111.4.2018 z 8 lutego 2018 roku zmniejszeniu ulega  
o 6 000 zł plan dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Ponadto 
zgodnie z powyższą decyzją zmniejszeniu ulegają także dochody budżetu 
państwa planowane do uzyskania w 2018 roku przez powiat rawski, w związku 
z realizacja zadań zleconych. Na podstawie porozumienia nr 
MEN/2017/DWKI/1661 zawartego 23 listopada 2017 roku z Ministrem 
Edukacji Narodowej w dziale 801 – oświata i wychowanie dokonuje się 
zwiększenia dochodów w wysokości 109 500 zł przeznaczonych na wydatki  
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Zespole Szkół – Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej związane  
z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”  
w kwocie zaplanowanej na 2018 rok. Dokonuje się przesunięcia środków 
między działami 801- oświata i wychowanie, a 854 - Edukacyjna opieka 
wychowawcza w planie wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Rawie Mazowieckiej oraz w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej  
i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. 
W dziale 801 – oświata i wychowanie na podstawie umowy 2016-1-PL01-
KA101-024511 dotyczącej projektu „Europejskie szkolenie kadry kluczem  
do sukcesu uczniów” w ZS – CEZiU w RM tworzy się plan na wydatki 
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związane z jego realizacją. Plany pozostałych projektów realizowanych w 2018 
roku przez ZS – CEZiU w RM zostają zwiększone o kwoty niewykorzystanych 
środków. O kwotę niewykorzystanych środków zwiększeniu ulega także plan 
wydatków projektu „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO  
w Białej Rawskiej”. 
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z podpisaniem 2 
stycznia 2018 roku z Fundacją AVIVA umowy o grant zwiększeniu ulega 
budżet Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej o 45 000 
zł z przeznaczeniem na remont i zakup wyposażenia do Sali Doświadczania 
Świata. Dodatkowo w powyższym dziale dokonuje się zwiększenia dochodów 
własnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej oraz Poradni Psychologiczno 
-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej z przeznaczeniem na wydatki bieżące. 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku 
Zmniejszenie: 
6 000 zł Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym 
oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki 
specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, 
medycznego oraz pozostałego. Wydatki na programy i projekty realizowane  
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
Zwiększenia: 
61 936 zł „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” – wydatki bieżące; 
145 251 zł „Staże i praktyki w zawodach przyszłości” – wydatki bieżące; 
67 155 zł „Buduj karierę podczas stażu” – wydatki bieżące; 
73 126 zł „Krok do kariery w branży samochodowej” – wydatki bieżące; 
12 086 zł „Getting ready for European Job Market” – wydatki bieżące; 
22 280 zł „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej 
Rawskiej” – wydatki bieżące; 

27 625 zł „Europejskie szkolenie kadry kluczem do sukcesu uczniów” – 
wydatki bieżące. 

Pan Radny Łukasz Salamon zapytał o zakup koparkoładowarki na potrzeby 
utrzymania dróg powiatowych (głównie chodzi skarpowanie poboczy) – czy 
Zarząd zajmował się tym tematem? 

Odpowiedziała pani Dyrektor Wydziału Infrastruktury Pani Małgorzata 
Killman informując, iż aktualnie byłby by problem z operatorami na taki sprzęt, 
aktualnie takie prace zlecane są na firmom na zewnątrz.  
  Pozytywną opinię komisji połączonych (Zdrowie, Budżet i Komunikacja)  
do projektu uchwały przedstawił przewodniczący Radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę  
nr XXXV/190/2018 w sprawie zmian budżetu roku 2018, której projekt stanowi 
załącznik  nr 3 do niniejszego protokołu. 
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Ad.7 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie  
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018  
– 2039. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła pani Marzena Pakuła  
– Skarbnik Powiatu Rawskiego: 
Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian budżetu roku 
2018 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową, w zakresie 2018 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. 
Zmiany: 
1. „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” 
umowa Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Biała Rawska Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018. 
Całkowita wartość projektu 256 829 zł. Rok 2018 – 42 801 zł całość stanowią 
wydatki bieżące, w tym 3 959 zł wkład własny. 
Źródła finansowania: Środki z budżetu krajowego 29 330 zł (w tym wkład 
własny powiatu 7 919 zł); środki z budżetu UE 227 499 zł. 
2. „Krok do kariery w branży samochodowej” RPLD.11.03.01-10-0036/16-00 
realizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  
w Rawie Mazowieckiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018. 
Całkowita wartość projektu 1 392 033 zł. Rok 2018 – 440 704 zł całość 
stanowią wydatki bieżące, w tym 20 000 zł wkład własny. 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 
3. „Buduj karierę podczas stażu” RPLD.11.03.01-10-0050/16-00 realizowany 
przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018. 
Całkowita wartość projektu 921 325 zł. 
Rok 2018 - 288 816 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 13 500 zł wkład 
własny. Źródła finansowania: Środki z budżetu krajowego 76 685 zł (w tym 
wkład własny powiatu 27 000 zł); środki z budżetu UE 844 640 zł 
4. „Staże i praktyki w zawodach przyszłości” RPLD.11.03.01-10-0026/16-00 
realizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  
w Rawie Mazowieckiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018. 
Całkowita wartość projektu 1 658 347 zł. Rok 2018 – 465 661 zł całość 
stanowią wydatki bieżące, w tym 24 300 zł wkład własny. 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 
5. „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” RPLD.11.03.01-10-0033/16-00 
realizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  
w Rawie Mazowieckiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018. 
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Całkowita wartość projektu 1 396 582 zł. Rok 2018 – 434 906 zł całość 
stanowią wydatki bieżące, w tym 20 000 zł wkład własny. 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. 
6. „Getting ready for the European Job Market (Szykując się do europejskiego 
rynku pracy)” 2016-1-DE03-KA219-022848_3 realizowany przez Zespół Szkół 
CEZiU Rawa Mazowiecka Całkowita wartość projektu 93 741 zł. Zadanie 
będzie realizowane w latach 2016-2018. Rok 2018 - 32 796,00 zł, całość 
stanowią wydatki bieżące. Źródła finansowania: 
Środki z budżetu UE 93 741 zł. Zwiększenia: 
1. „Europejskie szkolenia kadry kluczem do sukcesu uczniów ZSCEZiU” 
2016-1-PL01-KA101-024511 realizowany przez Zespół Szkół Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Zadanie będzie 
realizowane w latach 2016-2018. Całkowita wartość projektu 108 274 zł. 
Rok 2018 - 27 625,00 zł, całość stanowią wydatki bieżące. Źródła finansowania: 
Środki z budżetu UE 108 274 zł. 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 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 2018 rok 109 200,00 zł, Nakłady 
planowane na 2019 rok 124 800,00 zł, Nakłady planowane na 2020 rok 156 
000,00 zł; Nakłady planowane na 2021 rok 156 000,00 zł.          

Pozytywną opinię komisji połączonych (Zdrowie, Budżet i Komunikacja)  
do projektu uchwały przedstawił przewodniczący Radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę  
nr XXXV/191/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 2039, której projekt stanowi załącznik   
nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.8 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/15/2014 Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego. 

Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła proponowane zmiany  
w składzie osobowym Komisji Komunikacji Transportu i Bezpieczeństwa 
Publicznego gdyż wpłynął wniosek Klubu Radnych PSL o zmianę na 
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stanowisku przewodniczącego  tejże Komisji – radny Marek Sekuter ma 
zastąpić radnego Marka Szcześniaka i zgodnie z § 35 ust. 5 Uchwały  
nr XV/86/2016 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia  
3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 
VII/61/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 1 lipca 
2011 r. w sprawie Statutu Powiatu Rawskiego Przewodniczący Rady na 
wniosek zainteresowanych Klubów Radnych przedstawia propozycje składu 
osobowego Komisji oraz zmian w tym składzie. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę  
nr XXXV/192/2018 zmieniającą uchwałę nr III/15/2014 Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego, której projekt 
stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.9 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/17/2014 Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji 
Rewizyjnej. 

Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła proponowane zmiany  
w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej gdyż wpłynął wniosek Klubu 
Radnych PSL o uzupełnienie składu i wybór przewodniczącego tejże Komisji  
– uzupełnienie składu o radnego Ryszarda Imiołę i wybór na przewodniczącego 
tejże komisji radnego Marka Szcześniaka i zgodnie z § 35 ust. 5 Uchwały  
nr XV/86/2016 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia  
3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 
VII/61/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 1 lipca 
2011 r. w sprawie Statutu Powiatu Rawskiego Przewodniczący Rady na 
wniosek zainteresowanych Klubów Radnych przedstawia propozycje składu 
osobowego Komisji oraz zmian w tym składzie. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 
XXXV/193/2018 zmieniającą uchwałę nr III/17/2014 Rady Powiatu Rawskiego 
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej, 
której projekt stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

Projekt uchwały omówiła Pani Anna Ostalska – kierownik Oddziału Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami: 

Pani Aneta Włodarczyk wystąpiła z prośbą o bezprzetargowe przedłużenie 
umowy dzierżawy nr 15/2015 z 23.01.2015 roku, o kolejne dwa lata, ze względu 
na konieczność wywiązania się ze zobowiązań wobec Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa wynikających z podjętego zobowiązania rolno 
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środowiskowo - klimatycznego w ramach PROW 2014-2020. Pani Włodarczyk 
została wyłoniona w roku 2015 w drodze postępowania przetargowego na 
dzierżawę gruntów, będących własnością Powiatu Rawskiego tj. części gruntów 
ornych w ilości 22,8502 ha w działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 
61/2; 63/2 i 126 położonych w obrębie 6 miasta Rawa Mazowiecka przy  
ul. Osada Dolna. Umowa dzierżawy zawarta została na okres 3 lat, z czynszem 
rocznym w wysokości 16.000 zł. brutto, waloryzowanym o średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, i wygasła z dniem 31.01.2018 
roku. Pani Włodarczyk zwróciła się o przedłużenie umowy na dotychczasowych 
warunkach. Pismo wpłynęło w dniu 05.02.2018 roku. Zasadą jest, że zawarcie 
umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
następuje w drodze przetargu. Jednakże w myśl art. 37 ust. 4 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami, Rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Zgodnie zaś z § 19 Zasad 
gospodarowania nieruchomościami Powiatu Rawskiego " zgoda rady jest 
wymagana na bezprzetargowy tryb zawarcia umowy dzierżawy, na czas dłuższy 
niż 3 lata lub na czas nieoznaczony." Zarząd Powiatu Rawskiego, mając na 
względzie zobowiązania Pani Włodarczyk, rekomenduje pozytywne 
rozpatrzenie tej prośby i zawarcie umowy dzierżawy na kolejne 2 lata (od 
01.02.2018 do 01.02.2020 roku). Ponieważ łączny okres dzierżawy przez tą 
samą osobę przekroczy 3 lata konieczne jest uzyskanie zgody Rady Powiatu 
wyrażonej w formie uchwały. 

Pan Radny Łukasz Salamon zapytał czy nie możemy tej dzierżawy 
przedłużyć np. do końca czerwca 2020 roku, tak żeby umożliwić zbiór oziminy  
i o którą dokładnie nieruchomość chodzi. 

Pani Kierownik Ostalska odpowiedziała, że uchwała odpowiada wnioskowi 
zainteresowanej, która wnioskowała o dwa lata i jest to teren tzw. Makarówki. 

Pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Gospodarki Terenami do projektu 
uchwały przedstawił przewodniczący tejże komisji radny Henryk Majewski. 

Rada Powiatu Rawskiego, przy dwóch głosach wstrzymujących się, przyjęła 
uchwałę nr XXXV/194/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, której projekt 
stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu 
 
Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego. 

Projekt uchwały omówiła dyrektor Małgorzata Killman (Wydział 
Infrastruktury Starostwa Powiatowego): 

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r., o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222 z późń. zm.) organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których 
zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za 
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zajęcie 1m2 pasa drogowego, z tym że stawki opłaty, o których mowa  
w ust. 4 i 6 nie mogą przekroczyć 10zł za jeden dzień zajmowania pasa 
drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 
200zł. Przedmiotem przedłożonego projektu uchwały jest uregulowanie  
i ujednolicenie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych 
na obszarze Powiatu Rawskiego. Dotychczas obowiązującym aktem, 
regulującym tą kwestię jest Uchwała Nr IV/30/2011 uchwalona przez Radę 
Powiatu Rawskiego w dniu11 lutego 2011r. Zachodzi zatem potrzeba 
zwaloryzowania opłat w tym zakresie. W przedłożonym projekcie uchwały 
zwaloryzowano stawki za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności  
na cele inne niż prowadzenie robót, umieszczenie urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Proponowane stawki 
opłat zostały dostosowane do panujących realiów, również w zakresie nie 
objętym regulacją przez dotychczas obowiązującą uchwałę. W związku  
z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu Rawskiego, 
nowej uchwały w tej sprawie. 

Pozytywną opinię komisji połączonych (Zdrowie, Budżet i Komunikacja)  
do projektu uchwały przedstawił przewodniczący Radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę  
nr XXXV/195/2018 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego, której projekt stanowi załącznik   
nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

Jak poinformował dyrektor Andrzej Latek (Wydział Polityki Społecznej),  
do poprzedniej zmiany statutu zastrzeżenia zgłosił nadzór prawny Wojewody 
Łódzkiego w zakresie załącznika 1 do Statutu i zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy  
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 
z późniejszymi zmianami) statut podmiotu leczniczego niebędącego 
przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący. Podmiot tworzący wprowadza również 
zmiany do statutu. Wprowadzone zmiany maja na celu dostosowanie zapisów  
w załączniku nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej do zapisów wyżej cytowanej ustawy. 

Pozytywną opinię komisji połączonych (Zdrowie, Budżet i Komunikacja)  
do projektu uchwały przedstawił przewodniczący Radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego, przy jednym głosie wstrzymującym się, przyjęła 
uchwałę nr XXXV/196/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, 
której projekt stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokołu. 
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Ad.13 Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej,  
3 - letniego Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej z ZS CEZiU  
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej. 
      Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił dyrektor Andrzej Latek (Wydział 
Polityki Społecznej): 

Niniejsza uchwała stanowi etap wstępny do wszczęcia procedury likwidacji 
szkoły ponadgimnazjalnej 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 wchodzącego w skład Zespołu Szkół  
- Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie 
stanowią podstawy prawnej do podjęcia działań polegających na likwidacji 
włączonej w skład zespołu szkół, pozbawionej pełnej samodzielności 
organizacyjnej placówki oświatowej. W związku z powyższym przed podjęciem 
uchwały o zamiarze likwidacji szkoły należy podjąć uchwałę o jej wyłączeniu  
z zespołu szkół. 

Radny Adrian Galach zapytał jakie oszczędności przyniesie likwidacja tego 
liceum i ilu nauczycieli zostanie zwolnionych. 

Dyrektor Andrzej Latek wyjaśnił, że chodzi o racjonalizację sieci szkół  
a likwidacja tej jednej klasy nie spowoduje konieczności zwolnień nauczycieli. 
Ponadto w związku z prognozowaną od 2019 roku zwiększoną liczbą uczniów 
(ok 500) i oddziałów, w związku z koniecznością odrębnej organizacji nauki dla 
absolwentów gimnazjów i absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych 
wszyscy nauczyciele będą mieli zapewnioną możliwość zatrudnienia. 

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji do projektu 
uchwały przedstawiła przewodnicząca tejże Komisji radna Maria Piątek. 

Rada Powiatu Rawskiego, przy dwóch głosach wstrzymujących się  
(A.Galach, J.Uchman) przyjęła uchwałę nr XXXV/197/2018 w sprawie 
wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej, 3 - letniego Liceum Ogólnokształcącego  
w Rawie Mazowieckiej z ZS CEZiU im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej, której projekt stanowi załącznik  nr 10 do niniejszego protokołu. 

 
Ad.14 Podjęcie uchwały w sprawie  zamiaru  likwidacji poprzez wygaszanie  
3 - letniego Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej z Zespołu Szkół 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej.                                               
       Projekt uchwały omówiony został łącznie w punkcie poprzednim, gdyż 
uchwała niniejsza jest następstwem uchwały wcześniejszej. 

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji do projektu 
uchwały przedstawiła przewodnicząca radna Maria Piątek. 
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Rada Powiatu Rawskiego, przy dwóch głosach wstrzymujących się  
(A.Galach, J.Uchman) przyjęła uchwałę nr XXXV/198/2018 w sprawie  zamiaru  
likwidacji poprzez wygaszanie 3 - letniego Liceum Ogólnokształcącego w Rawie 
Mazowieckiej z Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, której projekt stanowi załącznik  
nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.15 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski za 2017 rok. 

Sprawozdanie przedstawił Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej Starostwa Powiatowego; sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Rawski za 2017 rok. 
 
Ad.16 Przedstawienie sprawozdania Starosty Rawskiego z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok. 

Ze sprawozdaniem Radę zapoznał Pana Andrzej Latek - dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego; sprawozdanie stanowi załącznik  
nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.17 Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz  
o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 
Rada Powiatu Rawskiego piątej kadencji na swojej XXXIV sesji w dniu 19 
stycznia 2018 roku podjęła następujące uchwały: 
1. Uchwała nr XXXIV/185/2018 w sprawie zmian budżetu roku 2018; 
2. Uchwała nr XXXIV/186/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu na lata 2018-39; 
3. Uchwała nr XXXIV/187/2018 zmieniająca uchwałę nr III/14/2014 Rady 

Powiatu Rawskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu 
Komisji Rewizyjnej; 

4. Uchwała nr XXXIV/188/2018 w sprawie odwołania Wicestarosty; 
5. Uchwała nr XXXIV/189/2018 w sprawie wyboru Wicestarosty. 

Uchwały zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu lub Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej jako organom nadzoru, a uchwały wymagające publikacji 
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przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
     W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył pięć posiedzeń omawiając 
następujące sprawy: 
22 stycznia 2018 roku: 
1.Zatwierdził wynik postępowania do 30000 EURO na zbieranie, transport, 
unieszkodliwianie i utylizacja zwłok zwierząt z pasa drogowego dróg 
powiatowych ( za kwotę 1296zł brutto/ miesięcznie). 
2. Zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostarczenie 
nowych tablic rejestracyjnych oraz odbieranie i złomowanie wycofanych  
z użytku tablic rejestracyjnych do/z siedziby Starostwa ( EUROTAB   Sp. z.o.o 

      cena brutto 230.637,30 zł). 
3. Wyraził zgodę na zakup i montaż tablicy informacyjnej w Zespole Szkół  
– Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika   
w Rawie Mazowieckiej”. 

        4. Zapoznał się z zawiadomienie Burmistrza Rawy Mazowieckiej  
o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka – obszar w rejonie ul. Słowackiego. 
5.Zapoznał się z zawiadomieniem Burmistrza Białej Rawskiej w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Biała Rawska – fragment obszaru wsi Julianów 
Lesiewski. 

     6. Rozpatrzył wniosek dyrektora ZSP w Białej Rawskiej o wyrażenie zgody na 
złożenie i realizacje projektu „ Bialska młodzież mobilna na rynku pracy”  
w ramach programu ERASMUS+ i udzielił pełnomocnictwo. 

     7. Rozpatrzył wniosek ZSP im Wł. Reymonta o wyrażenie zgody na złożenie  
i realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ i  udzielił 
pełnomocnictwo. 

      8. Zapoznał się ze sprawozdaniem w sprawie  wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Rawski. 

      9. Zatwierdził Powiatowy Kalendarz Imprez Kulturalnych i Sportowych na rok 
2018. 

      10. Podjął Uchwałę w sprawie układu wykonawczego do budżetu powiatu, 
      11. Podjął Uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla SPZOZ w Rawie 

Mazowieckiej ( 100 tys. zł ). 
      12. Podjął uchwałę w sprawie zmiany w budżecie powiatu oraz zmiany planów 

finansowych budżetu powiatu rawskiego. 
30 stycznia 2018 roku: 
1. Podjął uchwałę zatwierdzającą udział PUP w  projekcie „Aktywizacja osób 
po 29 roku życia pozostających bez pracy w powicie rawskim” (środki 
finansowe – 817.845,00 zł. obejmie 55 osób bezrobotnych - 30 osób - staże,  
20 osób - środki na podjęcie działalności gospodarczej), 
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2. Uzgodnił lokalizację telekomunikacyjnej sieci światłowodu w pasie drogi 
powiatowej nr 4105E Rossocha – Zuski w miejscowości Annosław.  
3. Zatwierdził wybór Kancelarii Adwokackiej Marka Śnieguckigo z Łodzi   
na wykonanie usługi w zakresie doradztwa prawnego.  
4. Zapoznał się z wynikiem kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
5. Zapoznał się z informacją o zaległościach Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oraz o zaległych 
zobowiązaniach AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o.  
6. Zapoznał się z pismem z NFZ Oddział w Łodzi sprawie planowanej zmiany 
sposobu prowadzenia Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 
7. Zatwierdził wynik postępowania w sprawie zlecenia wykonania operatu 
szacunkowego nieruchomości położonej w Łodzi w wyznaczonym przez 
Wojewodę Łódzkiego) postępowaniem o zwrot tej nieruchomości. 
8. Podjął decyzję w sprawie zbycia działki będącej w użytkowaniu wieczystym 
Powiatu Rawskiego (własność Skarbu Państwa) położonej w obrębie nr 4 miasta 
Biała Rawska, oznaczonej numerem działki 523/1, w związku  
z wykonanym i zatwierdzonym podziałem tej nieruchomości (zwrócić się  
do Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska czy jest zainteresowany w/w 
nieruchomością). 
9. Podjął decyzję w sprawie sprzedaży działki będącej w użytkowaniu 
wieczystym Powiatu Rawskiego (własność Skarbu Państwa) położonej  
w obrębie nr 1 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej numerem działki 299/1.  
10. Rozpatrzył wniosek w sprawie zakupu części działki nr ewidencyjny 549/3 
położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego.  
6 lutego 2018 roku: 
1. Uzgodnił lokalizację przyłącza internetowego w pasie kolei wąskotorowej 
(nieruchomość w Białej Rawskiej) oraz w Rawie Mazowieckiej dla 
LO im Marii Skłodowskiej Curie. 
2. Zatwierdził projektu odpowiedzi na pismo szefa CBA z dnia 24 stycznia  
2018 roku związku z kontrolą realizacji umowy dzierżawy Szpitala Św. Ducha 
w Rawie Mazowieckiej.  
3. Uzgodnił zmiany w uchwałach dotyczących zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka. 
4. Zatwierdził wynik postępowania  w sprawie zlecenia wykonania operatów 
szacunkowych w celu ustalenia wartości  nieruchomości Skarbu Państwa, poł.  
w Rawie Mazowieckiej i Białej Rawskiej d/c ustalenia opłat z tytułu 
użytkowaniawieczystego. 
 5. Rozpatrzył wniosek Zarządu FAM S.A w sprawie zakupu części działki  
3/21 przy ul. Opoczyńskiej. 
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13 lutego 2018 roku: 
1.  Podjął Uchwałę w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz PGE 

Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Rawskiego. 

      2. Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wysokości opłat 
za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego. 

      3. Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wprowadzenia 
zmian w statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
4. Podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 
roku 2018 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat 
rawski. 
5. Rozpatrzył wniosek Pani Anety Włodarczyk o bezprzetargowe przedłużenie 
umowy dzierżawy gruntów rolnych będących własnością Powiatu Rawskiego  
dz. nr 61/2, 63/2, i 126 położonych w obrębie nr 6 przy ul. Osada Dolna. 
6. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. 
7. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2018 r. 
8.Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w 
budżecie powiatu na 2018 rok, oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2018-2039.  
20.02.2018 roku: 
1. Rozpatrzył zamiar likwidacji poprzez wygaszanie 3 - letniego Liceum 
Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej z ZSCEZ i U im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej 
2. Zatwierdził wyniki postępowań do 30 tys. euro na: 
1) dostawę materiałów do remontów cząstkowych dróg powiatowych  
w 2018 roku: 
- emulsji asfaltowej, 
- grysów bazaltowych frakcji : 0-2 mm; 5-8 mm, 
- masy na zimno. 
3. Podjął decyzję - zakup i montaż tablicy informacyjnej dot. zadania 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”. 
4. Zapoznał się z informacją dotyczącą przekazania na rzecz Miasta Rawa 
Mazowiecka własności dwóch lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach 
wspólnych  oraz udziałem  w nieruchomości gruntowej, stanowiącej w 
7819/26374 części własność Powiatu Rawskiego, położonej w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Reymonta11 oznaczonej  jako działka nr 308/13.    
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5. Zatwierdził wynik postępowania  w sprawie zlecenia wykonania operatów 
szacunkowych, w celu ustalenia wartości  nieruchomości, stanowiących 
własność Powiatu Rawskiego, poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej, 
oznaczonych jako działki nr: 314, 307/23, 308/44 i 308/45, w związku     
z przeznaczeniem w/w nieruchomości do sprzedaży. 
6. Zaakceptował porządek Sesji Rady Powiatu 27.02.2018 r.  
7. Podjął uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu i zmiany planów 
finansowych. 
8. Upoważnił Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 
do zawarcia umowy w ramach konkursu grantowego pn. „Bank Dziecięcych 
Uśmiechów” I edycja 2018, organizowanego przez Fundację Banku 
Zachodniego WBK S.A. 

 
Radny Bogdan Pietrzak zaproponował, żeby sprawozdania z wykonania 

uchwał i z pracy Zarządu Powiatu przedkładać pisemnie radnym na Sesji Rady 
Powiatu i stanowiłoby one tylko załączniki do protokołu; tak żeby już nie 
odczytywać tej informacji na a jedynie skupić się ewentualnie na pytaniach do 
przedłożonych informacji. 

Radny Jarosław Uchman zadał trzy pytania: 
- dlaczego zatrudniona jest kancelaria adwokacka w zakresie doradztwa 
prawnego, skoro w urzędzie są radcowie prawni? 
- o jaką dokładnie pożyczkę dla SPZOZ chodzi i na co one będzie 
przeznaczona?  
- czy można przybliżyć szczegóły odpowiedzi do CBA w związku z kontrolą 
realizacji umowy dzierżawy Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej 
(projekt odpowiedzi zatwierdzany był na zarządzie w dniu 6 lutego)? 

Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że co do sposobu przedstawiania 
informacji z prac Zarządu, rozważona zostanie forma przekazywania tej 
informacji o jakiej mówił radny Bogdan Pietrzak. 

Co do wyboru kancelarii prawnej, Starosta wyjaśnił, że chodziło  
o wzmocnienie obsługi prawnej w zakresie realizacji i rozwiązania umowy 
dzierżawy szpitala. 

Pożyczka dla SPZOZ w wysokości 100 tys. zł dotyczy zabezpieczenia spłat 
odsetek od kredytów które poręczone były przez Powiat – w zmianach  
w budżetu ze stycznia br. ta zmiana ujęta była w rozchodach. 

Jeżeli chodzi o odpowiedź do Szefa CBA, to dokument ten jest do wglądu  
w Wydziale Polityki Społecznej.  

Radny Bogdan Pietrzak zapytał o wysokość wynagrodzenia dla Kancelarii  
Marka Śnieguckgo z Łodzi . 

Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że wynagrodzenie jest uzależnione  
od liczby godzin (ustalona stawka to 250 zł za godzinę pracy).  
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Ad.18 Interpelacje i zapytania Radnych – nie zgłoszono żadnych. 
 
Ad.19 Sprawy różne i wolne wnioski: 
Radny Jarosław Uchman zapytał przewodniczącego Komisji Rolnictwa Henryka 
Majewskiego jaka jest sytuacja z Afrykańskim Pomorem Świń na terenie powiatu 
rawskiego i czy nasz teren jest przygotowany na wystąpienie takich przypadków. 
Przewodniczący Henryk Majewski odpowiedział, że najbliżej przypadek ASF 
wykryto na terenie powiatu piaseczyńskiego; natomiast rolnicy hodowcy trzody 
chlewnej będą musieli wypełnić wszystkie wymagania związane z bioasekuracją; 
w związku z tym, że choroba przenoszona jest przez dziki, zatrzymanie jej 
rozprzestrzeniania jest utrudnione.  
  
Ad.20 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 18:30 dokonała 
zamknięcia obrad XXXV sesji Rady Powiatu Rawskiego.      
                     
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu 
Sporządził: Tomasz Góraj  
                Maria Charążka 
 
 


