
P R O T O K Ó Ł  NR  XXXVI/2018 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 10 kwietnia 2018 roku  
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

o godz. 1000 otworzyła sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości 
oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik  
nr 1 do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 Radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji.  

Następnie Przewodnicząca Rady zaproponowała uczczenie minutą ciszy 
pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej w związku z 8 rocznicą tragedii. 
 
Ad. 2 Do porządku obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Rawskiego, jaki radni 
otrzymali w ustawowym terminie, propozycję zgłosił radny Adrian Galach 
proponując by w związku z licznym przybyciem mieszkańców na obrady jako 
punkt 4 dodać: Informację z działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu 
Rawskiego w sprawie przekształcenia szpitala Świętego Ducha w Rawie 
Mazowieckiej w okresie od ostatniej sesji tj. 27 lutego 2018 r. oraz omówienie 
bieżącej działalności szpitala. Następnie Przewodnicząca Rady Pani Maria 
Charążka zaproponowała by punkt ten został dodany w miejsce punktu 13, przed 
informacją Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 
w okresie międzysesyjnym. 
  Radny Galach zaproponował by punkt ten wprowadzić na początku obrad  
w związku z tym, iż na sesję przybyli licznie zgromadzeni mieszkańcy a odbywa 
się ona w godzinach pracy. 
 Propozycja radnego Galacha została odrzucona 6 głosami przeciw, przy  
4 głosach za i 2 wstrzymujących. 
 Wprowadzenie do porządku obrad punktu Informacja z działań 
podejmowanych przez Zarząd Powiatu Rawskiego w sprawie przekształcenia 
szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej w okresie od ostatniej sesji  
tj. 27 lutego 2018 r. oraz omówienie bieżącej działalności szpitala w miejscu 
punktu 13 zostało przyjęte 8 głosami za przy 4 głosach przeciw.  
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Rada Powiatu Rawskiego uzupełniła porządek obrad o zaproponowany punkt. 
W związku z powyższym przystąpiono do realizacji następującego porządku 
obrad przyjętego 8 głosami za, 3 przeciw i 1 wstrzymującym:  

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 
2. Przyjęcie porządku obrad; 
3. Przyjęcie protokołu z XXXV 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 2018-39; 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub 
jego doposażenie; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją 
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2018 r.; 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu; 
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu; 
11. Ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego  

w powiecie rawskim za 2017 rok; 
12. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie rawskim  
w 2017 r.; 
13. Informacja z działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu Rawskiego  
w sprawie przekształcenia szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej  
w okresie od ostatniej sesji tj. 27 lutego 2018 r. oraz omówienie bieżącej 
działalności szpitala; 
14. Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy 

Zarządu w okresie międzysesyjnym; 
15. Interpelacje i zapytania Radnych; 
16.  Sprawy różne i wolne wnioski; 
17. Zamknięcie obrad. 

      
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XXXV 
sesji Rady Powiatu Rawskiego. Rada Powiatu przyjęła protokół z XXXV sesji 
Rady Powiatu Rawskiego przy 3 głosach wstrzymujących się. 
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Ad.4 W tym punkcie podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu roku 
bieżącego. Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu 
Rawskiego: 
Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 
W dziale 600 – Transport i łączność zwiększonymi planowanymi dochodami ze 
sprzedaży zabezpiecza się środki na zwiększone wydatki majątkowe między 
innymi na wkład własny na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 
4105E Wołucza-Zuski – do drogi woj. Nr 707 na odcinku Annosław – Rylsk 
Duży” (wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju 
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 
Drogowej). Ze środków z działu 750 – Administracja publiczna zwiększa  
się plan na wydatki związane z obsługa długu. 
W Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększeniu ulega plan 
dochodów własnych o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. 
W działach 801 – oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka 
wychowawcza w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Rawskiego 
zwiększonymi przychodami (wolne środki z lat ubiegłych) uzupełnia się braki 
na wydatki w łącznej kwocie 429 678 zł. 
Na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu 
Rawskiego: Gmina Regnów – umowa nr 8/2018 (nr powiatu Or.1615..55.2018) 
z dnia 23.02.2018 r., Gmina Rawa Mazowiecka – umowa nr 33/2018 
(Or.1615.54.2018) z dnia 19.03.2018 r., Gmina Biała Rawska – umowa  
nr Or.1615.56.2018 z dnia 26.03.2018 r., Gmina Sadkowice nr Or.1615.53.2018 
z dnia 05.03.2018 r., Gmina Cielądz – umowa nr 40/2018 z dnia 27.02.2018 r.  
w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan dochodów  
o 8 500 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 
dofinansowanie działalności poradnictwa zawodowego. 
W dziale 855 – Rodzina z powodu umieszczenia dziecka z terenu Powiatu 
Rawskiego w placówce interwencyjnej na terenie miasta Wrocław dokonuje się 
przesunięcia środków miedzy grupami wydatków. 
W związku ze zmianą art. 16f ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych zaplanowane wydatki majątkowe o wartości do 10 000 zł zostają 
przekształcone na wydatki bieżące. 
Przychody, Rozchody 2018 roku - zwiększa się planowane przychody roku 
2017 o kwotę 429 678 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku - 
zmniejszenie: 
10 000 zł Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania 
wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład 
Rogowskiej Kolejki Dojazdowej, 
5 000 zł Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka), 
5 000 zł Zakup sprzętu komputerowego. 
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Zwiększenie: 
175 654 zł „Remont drogi powiatowej nr 4105E Wołucza-Zuski – do drogi woj. 
Nr 707 na odcinku Annosław – Rylsk Duży”, 
40 500 zł „Utwardzenie placu przy OSP w Wilkowicach wzdłuż drogi 
powiatowej nr 1316E (Pod Borem)- (Raducz)”, 
40 000 zł „Remont istniejącego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej  
nr 4116E w m. Matyldów”. 
Dotacje udzielone w roku 2018 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 
do sektora finansów publicznych, zwiększenia: - 5 614 zł Miasto Wrocław. 
          W tym miejscu głos zabrał radny Bogdan Pietrzak informując o jego 
wątpliwościach w sprawie składanych wniosków o dofinansowanie remontów 
dróg. Jego zdaniem w pierwszej kolejności powinien zostać wykonany remont 
drogi Annosław- Biała Rawska, która jest w bardzo złym stanie oraz drogi Biała 
Rawska-Byki. Z obserwacji radnego wynika, iż stan drogi we wsi Sadkowice jest 
również bardzo zły.  
          Starosta Rawski Pan Józef Matysiak poinformował, iż remont drogi  
na odcinku Annosław – Rylsk Duży jest konieczny ze względu na fakt, iż przy 
drodze działają 3 zakłady, jak również wiele osób dojeżdża tą drogą do pracy. 
Starosta poinformował również, że termin na składanie wniosków  
o dofinansowanie był bardzo krótki, w związku z czym wykorzystano 
opracowane dokumentacje dróg. Poza tym brano pod uwagę także możliwości 
finansowe powiatu w związku z realizacją tych inwestycji. Złożono wniosek  
o dofinansowanie ciągu drogowego Biała Rawska- Zakrzew oraz drogi  
do Wilkowic. Corocznie władze Powiatu wraz z władzami gmin realizują 
znaczące zadania drogowe. Co prawda środków finansowych na te inwestycje 
nadal brakuje.  
          Radny Pietrzak poinformował, iż jego zdaniem powinny być wykonane 
dokumentacje wszystkich dróg, które wymagają remontów. W przypadku 
składania wniosków o dofinansowanie dokumenty te byłyby gotowe i można by 
podjąć decyzję o dotację remontu której drogi należałoby wnioskować. 
          Radny Łukasz Salamon poinformował o złej sytuacji występującej na 
drodze w miejscowości Rosocha. Ruch ciężki, ciągniki spowodowały 
zniszczenia. Mieszkańcy są zdesperowani i rozgoryczeni występującą sytuacją. 
          Radny Jarosław Uchman przypomniał o wnioskowanym oświetleniu ulicy 
Targowej, które do chwili obecnej nie zostało wykonane. Zdaniem radnego 
bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze i należałoby tę kwestię 
rozwiązać. 
          Starosta Rawski poinformował, iż ze środków powiatu ze wsparciem 
środków unijnych została w Rawie Mazowieckiej zbudowana ulica Targowa 
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oraz, że ze środków powiatu, ze wsparciem środków zewnętrznych przy udziale 
budżetu Miasta Rawa Mazowiecka udało się wybudować ulicę Opoczyńską. 
Dzięki tym inwestycją powstała podstrefa Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, w której zatrudnienie znalazło wielu mieszkańców powiatu  
i poprosił radnego Uchmana by pamiętać o inwestycjach, które udało się do tej 
pory zrealizować.  

Pozytywną opinię komisji połączonych Komisji Budżetu i Finansów, 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Komunikacji Transportu  
i Bezpieczeństwa Publicznego przedstawił Pan radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego przy trzech głosach przeciw przyjęła uchwałę nr 
XXXVI/199/2018 w sprawie zmian budżetu roku 2018, której projekt stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcie uchwały nr 
XXXVI/200/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 2039. 
Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego: 
Zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą 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. Planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości na 2018 
rok zwiększone zostały o kwotę 256 154 zł (dot. nowo oszacowanej Działki nr 
308/44, położonej w Rawie Mazowieckiej obręb 4, wartość szacunkowa 1 776 
000 zł). Zwiększone dochody majątkowe są źródłem finansowania 
zwiększonych wydatków majątkowych. 
 W tym miejscu głos zabrał radny Łukasz Salamon pytając o wielkość 
przedmiotowej działki.  
 Skarbnik Powiatu Pani Marzena Pakuła odpowiedziała, iż odpowiedzi na  
to pytanie udzieli Dyrektor Wydziału Geodezji.  
 Jako następny głos z sali zabrał Pan Nek Norii informując, iż mieszkańcy 
powiatu przybyli na sesję po to by dyskutować o sytuacji szpitala, zbyteczne dla 
nich są informacje o oświetleniach oraz budowie dróg, w związku z czym na 
znak protestu opuszczają salę. Następnie odczytał pytania dotyczące 
funkcjonowania szpitala i wraz z mieszkańcami opuścił salę. 
 Przewodnicząca Rady Pani Maria Charążka przypomniała, iż szanując 
obecność mieszkańców punkt dotyczący sytuacji szpitala został przyjęty  
i zostanie omówiony w dalszej części obrad. 
  Następnie odpowiedzi na pytania dotyczące wielkości działki zadane przez 
radnego Salamona udzielił Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
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Nieruchomościami Pan Stefan Goryczka informując, że powierzchnia działki 
3/46 obręb 4 wynosi 4,99. 
 W tym miejscu Radni z Klubu PiS Rady Powiatu Rawskiego Pan Adrian 
Galach, Pan Bogdan Pietrzak oraz Pan Jarosław Uchman na znak protestu  
i solidarności z mieszkańcami także opuścili salę. 

Pozytywną opinię komisji połączonych Komisji Budżetu i Finansów, 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Komunikacji Transportu  
i Bezpieczeństwa Publicznego przedstawił Pan radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę  
nr XXXVI/200/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 2039, której projekt stanowi załącznik  
nr 3 do niniejszego protokołu. 
 Po przyjęciu przedmiotowej uchwały salę opuścił radny Łukasz Salamon. 
  

Następnie Przewodnicząca Rady Pani Maria Charążka ogłosiła przerwę. 
 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała,  
że aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 9 Radnych, co wobec ustawowego 
składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum pozwalające na 
podejmowanie wiążących decyzji. 
 
Ad.6 W tym punkcie Rada Powiatu Rawskiego przystąpiła do rozpatrzenia 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną 
wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego 
doposażenie.  
Projekt uchwały omówiła Pani Sylwia Stangreciak (Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie) - zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów 
terapii zajęciowej za zgodą powiatu, nie więcej niż 3 % środków Funduszu 
przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności warsztatu można 
wykorzystać na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu lub jego 
dodatkowe wyposażenie. Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi 
Rawskiej, organizator Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej, 
wystąpiło w dniu 14.02.2018 r. o udzielenie takiej zgody. 

Pozytywną opinię komisji połączonych (Komisji Budżetu i Finansów, 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Komunikacji Transportu  
i Bezpieczeństwa Publicznego) do projektu uchwały przedstawił Pan radny 
Ryszard Imioła. 
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Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę  
nr XXXVI/201/2018 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego 
doposażenie, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.7 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie 
określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2018 r. 
Projekt uchwały omówiła Pani Sylwia Stangreciak (Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie): 
W dniu 20.02.2018 roku wpłynęła informacja o wysokości środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przypadających na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511). Powiat Rawski na realizację tych 
zadań w bieżącym roku otrzymał kwotę 1.031.325 zł. 
Zgodnie z art. 35a ust 3 cytowanej ustawy Rada Powiatu określa zadania, na 
które przeznacza środki finansowe określone w art. 48 ust. 1 pkt 1. W związku z 
powyższym poszczególne zadania oraz kwoty przeznaczone na ich realizację 
określono w załączniku do niniejszej uchwały. Dokonując podziału środków 
finansowych kierowano się potrzebami Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w tym zakresie oraz zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Powiatowy 
Urząd Pracy, który realizuje część zadań wynikających z wyżej wymienionej 
ustawy. 
Środki finansowe w wysokości 559.860 zł. PFRON przeznaczył na 
dofinansowanie w 2018 r. kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Rawie Mazowieckiej, działającego przy Samorządowym Stowarzyszeniu 
Rozwoju Ziemi Rawskiej. Kwota ta stanowi 90% kosztów działalności 
Warsztatu (zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 

Pozytywną opinię komisji połączonych (Komisji Budżetu i Finansów, 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Komunikacji Transportu  
i Bezpieczeństwa Publicznego) do projektu uchwały przedstawił Pan radny 
Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę  
nr XXXVI/202/2018 w określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową  
i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych 
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otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2018 r., której projekt stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 
Ad.8 W tym punkcie Rada Powiatu Rawskiego  podjęła uchwałę w sprawie 
wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
 Projekt uchwały omówiła Pani Urszula Przerwa Kierownik Oddziału 
Zdrowia i Spraw Obywatelskich: Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia  
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638  
z późniejszymi zmianami) statut podmiotu leczniczego niebędącego 
przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący. Podmiot tworzący wprowadza również 
zmiany do statutu. 

Pozytywną opinię komisji połączonych (Komisji Budżetu i Finansów, 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Komunikacji Transportu  
i Bezpieczeństwa Publicznego) do projektu uchwały przedstawił Pan radny 
Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę  
nr XXXVI/203/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, której projekt 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu. 
Jak poinformował Starosta Józef Matysiak, w związku z wnioskiem Pani 
Marzeny Pakuła, wnosi o odwołanie jej z dniem 16 kwietnia br. ze stanowiska 
Skarbnika Powiatu. Zgodnie z art. 12 pkt 3 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości 
rady powiatu należy powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, 
skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę  
nr XXXVI/204/2018 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu, której projekt 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Starosta Rawski i Przewodnicząca Rady Powiatu podziękowali Pani Marzenie 
Pakuła za pracę na stanowisku Skarbnika Powiatu. 
 
Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu. 

Zgodnie z art. 12 pkt 3 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu 
należy powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, 
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będącego głównym księgowym budżetu powiatu. Starosta Rawski złożył 
wniosek o powołanie na stanowisko Skarbnika Pani Moniki Frankowskiej  
na stanowisko Skarbnika Powiatu. Przed podjęciem uchwały o powołaniu 
Starosta Jżóef Matysiak poinformował też o kwalifikacjach i dotychczasowym 
doświadczeniu Pani Moniki Frankowskiej, a także o tym że uczestniczyła ona  
w posiedzeniu Zarządu Powiatu jak i posiedzeniu połączonych komisji (Komisji 
Budżetu i Finansów, Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji 
Komunikacji Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego) . 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę  
nr XXXVI/205/2018 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu, której projekt 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.11  Ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego  
w powiecie rawskim za 2017 rok. 

Sprawozdanie z oceny stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego w powiecie rawskim za 2017 rok przedstawił Pan Andrzej Latek  
– dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego; stanowi ono 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
Rada Powiatu Rawskiego przyjęła przedstawioną ocenę jednogłośnie 
 
Ad.12 Ten punkt dotyczył przedstawienia informacji o sytuacji na rynku pracy  
w powiecie rawskim w 2017 roku. 

Informację przedstawiła Pani Bożena Woźniak – Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy; stanowi ona załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła przedstawioną informację jednogłośnie. 
 
Ad.13 Informacja z działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu Rawskiego  
w sprawie przekształcenia szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej  
w okresie od ostatniej sesji tj. 27 lutego 2018 r. oraz omówienie bieżącej 
działalności szpitala. 

Starosta Józef Matysiak poinformował, że w ramach nadzoru nad 
wykonywaniem umowy dzierżawy w związku z naruszeniem umowy dzierżawy 
wystosowane zostały do dzierżawcy wezwania do zaprzestania naruszania umowy 
(dostosowanie istniejących budynków do wymogów Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego 
wykonującego działalność leczniczą), a także wezwanie do usunięcia naruszenia w 
sprawie braku realizacji programu lekowego choroby Pompego, terminy w nich 
wyznaczone jeszcze nie upłynęły. Co do działań w kierunku tworzenia spółki 
samorządowej, Starosta poinformował o opracowanym przez firmę Valorco (na 
zlecenie Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej) wstępnym 
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biznesplanie podmiotu leczniczego. Po uwzględnieniu poprawek zgłoszonych przez 
przedstawicieli poszczególnych samorządów przyjęto, że  pozostał by 
dotychczasowy zakres świadczeń tj: chirurgia ogólna (ostra i planowa), zabiegi 
ginekologiczne włączone do oddziału chirurgicznego, położnictwo i noworodki, 
choroby wewnętrzne gruźlica i choroby płuc z możliwością rozszerzenia o zakres 
świadczeń zdrowotnych realizowanych w ZOL/ZPO i innych możliwych np.  
w  zakresie  opieki psychiatrycznej. Specjalistyka ambulatoryjna pozostałaby  
w obecnym zakresie. Rozważane jest rozszerzenie świadczeń o poradnię 
chirurgiczną i poradnię Kobiet. Odnośnie samego tworzenia spółki, postanowiono 
wstępnie o tym, że udziały mają wynosić odpowiednio: 40 zł od mieszkańca gminy 
– udział poszczególnych samorządów   gminnych i 20 zł od mieszkańca - udział 
powiatu. 

Na spotkaniach przedstawicieli samorządów postanowiono również, że na 
sesjach na przełomie maja i czerwca przedstawione będą projekty uchwał  
o objęciu udziałów w Spółce przez poszczególne samorządy. Jak poinformował Pan 
Starosta Józef Matysiak, równolegle odbywają się spotkania  
z przedstawicielami Łódzkiego Oddział NFZ i Centrali NFZ w sprawie 
ewentualnego przejęcia przez spółkę ryczałtu NFZ na świadczenie usług 
medycznych, w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą.  

Radny Rady Miasta Rawa Mazowiecka Michał Glicner zapytał czy znamy termin 
kiedy zacznie funkcjonować spółka samorządowa, kiedy może ona przejąć 
dzierżawę szpitala i kontrakt NFZ, a także jaki będzie koszt dzierżawy dla spółki. 

Odpowiedział Pan Dyrektor Andrzej Latek (WPS), informując że upływ terminu 
(połowa czerwca) z wezwania do usunięcia naruszeń, jakie wystosował Zarząd 
Powiatu Rawskiego do dzierżawcy będzie merytoryczną przesłanką do rozwiązania 
umowy dzierżawy. Co do przejęcia ryczałtu NFZ, to według ustaleń ze spotkań  
z kierownictwem NFZ odbyć się to może w ciągu miesiąca od rozwiązania umowy 
dzierżawy; ważną datą jest też 1 sierpnia br., od kiedy to każdy z podmiotów 
prowadzących szpitale będzie miał wypłacane przez NFZ wyrównanie na podwyżki 
pensji dla pielęgniarek. 
 
Ad. 14 Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy 
Zarządu w okresie międzysesyjnym. 
Informacje przedstawił Pan Jacek Otulak – Wicestarosta Rawski. 
Rada Powiatu Rawskiego piątej kadencji na swojej XXXV sesji w dniu  

27 lutego 2018 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała nr XXXV/190/2018 w sprawie zmian budżetu roku 2018; 
2. Uchwała nr XXXV/191/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu na lata 2018-39; 
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3. Uchwała nr XXXV/192/2018 zmieniająca 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; 

4. Uchwała nr XXXV/193/2018 zmieniająca uchwałę nr III/17/2014 Rady 
Powiatu Rawskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu 
Komisji Rewizyjnej; 

5. Uchwała nr XXXV/194/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; 

6. Uchwała nr XXXV/195/2018 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego; 

7. Uchwała nr XXXV/196/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej; 

8. Uchwała nr XXXV/197/2018 w sprawie wyłączenia szkoły 
ponadgimnazjalnej,  
3 - letniego Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej z ZSCEZ i U  
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej; 

9. Uchwała nr XXXV/198/2018 w sprawie zamiaru  likwidacji poprzez 
wygaszanie 3 - letniego Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej z 
ZSCEZ i U im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej. 
Uchwały zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu lub Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej jako organom nadzoru, a uchwały wymagające publikacji 
przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
Zarząd Powiatu Rawskiego w okresie sprawozdawczym odbył posiedzenia z 

następującą tematyką: 

27 luty 2018 rok: 
1) Podjął uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu powiatu. 

2 marca 2018 roku: 
1)  Zatwierdził projekt wystąpienia do AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o.  
o zaprzestania naruszania warunków umowy dzierżawy nr 210/2013 z dnia 15 
listopada 2013 r. 
2) Zatwierdził projekt  Stanowiska w sprawie Szpitala św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej w związku z planowaną zmianą sposobu jego prowadzenia. 
3) Zatwierdził Harmonogram dyżurów pracy aptek na miesiące marzec  
i kwiecień 2018 roku. 
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8 marca 2018 roku: 
1) Uzgodnił lokalizację projektowanej linii energetycznej relacji Odlewnia 
-Rawa Mazowiecka w działce nr ew. 463 w obrębie Wysokienice w pasie 
kolejowym kolei wąskotorowej. 
2) Nie uzgodnił lokalizację projektowanej sieci energetycznej w działkach  
o  numerach  ewidencyjnych: 65, 56 w obrębie Konstantynów w pasie drogi 
powiatowej nr 4125E w m. Konstantynów . 
3) Wyraził zgodę na odnowienie istniejącego oznakowania poziomego  
na drogach powiatowych w Powiecie Rawskim – zamówienie do 30 tys. euro. 
4) Pismo  dotyczące kwoty odszkodowania za działkę nr 649/4 w obrębie 5 
Biała Rawska, wydzieloną pod drogę publiczną z nieruchomości, której podział 
został dokonany na wniosek właściciela (art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.09.1997 
r. o gospodarce nieruchomościami). 
5) Udzielił pełnomocnictwo dla Pana A. Woszczyka i J. Popłońskiej –  w 
zakresie realizacji Projektu Animator – Moje Boisko Orlik 2012. 
6) Zapoznał się z informacją o wysokości kwot niezbędnych do dokonania 
podwyżek płac pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach 
oświatowych . 
7) Rozpatrzenie wniosku dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
o wsparcie remontu pomieszczeń na potrzeby Sali Doświadczania Świata  
w wysokości 4000 zł. ( na roboty elektryczne). 
13 marca 2018 roku: 
1)  Rozpatrzył propozycję umowy na korzystanie z nieruchomości nr ew. 300  
w obrębie 1 miasta Rawa Mazowiecka w pasie kolejowym kolei wąskotorowej 
w celu umieszczenia kabla energetycznego SN wraz z linią światłowodową. 
2) Rozpatrzył lokalizację projektowanego przyłącza kablowego nN w działce  
o numerze ewidencyjnym 347/4 w obrębie Babsk, stanowiącej pas drogowy 
drogi powiatowej nr 4104E Biała Rawska - Babsk do działki nr ew. 285   w 
obrębie Babsk, będącej własnością P. Elizy i Daniela Byster zam. Franopol 3.  
3) Wyraził wstępną zgodę na zawarcie umów użyczenia pasów drogowych dróg 
powiatowych: nr 4153E Soszyce- (Podkonice) , nr 4109E Kurzeszyn-Janolin w 
m. Rogówiec w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń 
oświetleniowych, na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych. 
4) Zatwierdził wynik postępowania do 30 tys. euro na aktualizację dokumentacji 
projektowej na przebudowę pomieszczeń budynku  warsztatów szkolnych wraz 
z termomodernizacją, dotyczy 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”. 
5) Przyjął informację w sprawie projektu podziału działki nr 549/3 położonej  
w obrębie Nr 4  Miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Zwolińskiego. 
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6) Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu. 
7) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego. 
20 marca 2018 roku: 
1) Nie uzgodnił lokalizację projektowanej sieci energetycznej SN w działkach  
o numerach ewidencyjnych 194/1 i 313/2 w obrębie Brzozówka, stanowiącej 
pas drogowy drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew.  Inwestycja 
jest celem publicznym i wpłynie znacząco na poprawę warunków napięciowych 
dla ogółu mieszkańców wsi Brzozówka. 
2) Wyraził opinię w trybie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych, dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi 
zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 

- 245 w obrębie Trębaczew- 1,6 km (pow. 0,9 ha), 
- 246 w obrębie Trębaczew- 0,23 km (pow. 0,12 ha), 
- 272 w obrębie Trębaczew- 1,32 km (pow. 1,24 ha), 
                 Łączna długość – 3,15 km 

3) Zapoznał się z informacją o wysokości kwot niezbędnych do dokonania 
podwyżek płac pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach 
oświatowych – powtórna, po ustaleniach z dyrektorami z dnia 15 marca 2018 
roku. 
4) Zatwierdził dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych na 03-09 2018 roku. 
5) Rozpatrzył wniosek dyrektora ZSCEZ i U o wyrażenie zgody na otwarcie 
nowego kierunku kształcenia w szkole branżowej i stopnia- elektromechanik 
pojazdów samochodowych. 
6) Rozpatrzył wniosek dyrektora ZSP w Białej Rawskiej o wyrażenie zgody na 
wydzierżawienie pomieszczeń w internacie 
7) Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu. 
8) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego. 
27 marca 2018 r.: 
Złożenie wniosków w ramach Rządowego programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 
Drogowej.  
2) Zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych PFRON 
przeznaczonych na realizacje tych zadań w 2018r., 
3) Zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
wyrażenia zgody na wykorzystanie środków PFRON na niezbędną wymianę 
zużytego wyposażenia WTZ lub jego doposażenie. 
5) Rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia” Nowe Życie” w Rawie Mazowieckiej   
o pomoc finansową w realizacji projektu „ Wyrównywanie szans”. 
6) Zapoznał się z informacją o ustalonych przez rzeczoznawcę majątkowego 
wartościach, planowanych do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność 
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Powiatu, położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej [obręb nr 4, dz. 
nr, nr: 314, 307/23, 308/44, 308/45]. 
7) Rozpatrzył wniosku w sprawie wydzierżawienia, stanowiącej własność 
Powiatu Rawskiego, nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Reymonta, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 4 jako 
działka nr 308/19 o pow.0.8514 ha. 
8) Rozpatrzył wniosek w sprawie wydzierżawienia, stanowiącej własność 
Powiatu Rawskiego, nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej prz ul. 
Opoczyńskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 5 jako 
działki nr 3/22, 3/25, 3/16 o  łącznej pow. 3,5398 ha.  
9) Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu 
10) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego. 
30 marca 2018 roku: 
1) Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu  2018 roku. 
2) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2018 rok.  
3 kwietnia 2018 rok: 
1) Zapoznał się z informacją o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie 
rawskim w 2017 roku. 
2) Przyjął plan dochodów i wydatków kwot z tytułu wpłat z oświadczeń o 
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę 
sezonową. 
3) Uzgodnił lokalizację projektowanego przyłącza energetycznego n.n w pasie 
drogi powiatowej 4153E ( działka nr 1188) do działki nr 1120/1 – w obrębie 
Księża Wola gm. Rawa Mazowiecka. 
4) Zatwierdził postępowanie na zarządzanie projektem pt. Adaptacja, 
przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu 
dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do 
rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w ZSCEZiU . 
5) Zapoznał się z informacją w sprawie wycofania wniosku przez P.Alawieh w 
sprawie zakupu części działki nr 549/3 położonej w obr. 4  Miasta Rawa 
Mazowiecka przy ul. Zwolińskiego.  
6) Zatwierdził wynik postępowania  w sprawie zlecenia wykonania operatów 
szacunkowych, w celu ustalenia wartości  czynszu dzierżawnego dla 
nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Rawskiego, poł. w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Reymonta, działka nr 308/19 i przy ul. Opoczyńskiej dz. 
nr  3/22, 3/25 i 3/16.  
7) Zapoznał się z sytuacją finansową powiatu. 
8) Starosta przedstawił informacja w sprawie wydania opinii kandydata na 
stanowisko Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej. 
9) Starosta  przedstawił kandydata na Skarbnika Powiatu.  
10) Podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.  
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11) Przyjął zaproponowany porządek obrad sesji Rady Powiatu w dniu 
10.04.2018 r. 

Do przedstawionej przez pana Wicestarostę Jacka Otulaka informacji uwag 
nie było.  
 
Ad. 15 Interpelacje i zapytania Radnych – nie zgłoszono żadnych.  
  
 
Ad. 16 Sprawy różne – brak. 
 
Ad. 17 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 13:30 dokonała 
zamknięcia obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj  
 
   
 
 
 
 


