
 

P R O T O K Ó Ł  NR  XXXVII/2018 

z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 7 czerwca 2018 roku  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

o godz. 1500 otworzyła sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości  

oświadczyła,  iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 Radnych, co wobec ustawowego 

składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

wiążących decyzji.  

 

Ad. 2 W kwestii zaproponowanego porządku obrad XXXVII sesji Rady Powiatu 

Rawskiego głos zabrał Starosta Rawski Józef Matysiak, który w imieniu Zarządu 

Powiatu wniósł o wprowadzenie do porządku punktów dotyczących zmian budżetu 

oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Uchwały te korespondują  

z przedłożonym projektem uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.  

 Rada Powiatu Rawskiego przy jednym głosie wstrzymującym uzupełniła 

porządek obrad o zaproponowane dwa punkty. 

 W związku z powyższym przystąpiono do realizacji następującego porządku 

obrad:  
               

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 

2. Przyjęcie porządku obrad; 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Rawskiego; 

4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego; 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2018; 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018-39; 

7. Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy 

Zarządu w okresie międzysesyjnym; 

8. Interpelacje i zapytania Radnych; 

9. Sprawy różne i wolne wnioski; 

10. Zamknięcie obrad. 

     

Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XXXVI sesji 

Rady Powiatu Rawskiego. Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie protokół z XXXVI 

sesji Rady Powiatu Rawskiego.    

Ad. 4 W tym punkcie podjęto uchwałę w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

Jako pierwszy głos zabrał Starosta Rawski Józef Matysiak informując,  

iż przygotowany został projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 

spółki, której celem ma być prowadzenie działalności leczniczej. 15 grudnia 2017 r. 

odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Powiatu z Wójtami, Burmistrzami  

oraz Przewodniczącymi rad z samorządów wchodzących w skład powiatu. 

Przedmiotem spotkanie były kwestie dotyczące zapewnienia dalszego 

funkcjonowania szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej. Na spotkaniu 

przyjęto propozycje utworzenia spółki kapitałowej, której działaniem byłoby 

prowadzenie działalności leczniczej zgodnie z odpowiednimi ustawami  

tj. o działalności leczniczej oraz o samorządzie powiatowym i gminnym.  

W wymienionych ustawach zapisane są delegacje, które nakładają na samorządy 

możliwość, prawo i obowiązek zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego 

mieszkańcom. 18 grudnia 2017 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie 

ustalenia kierunku działania dla Zarządu Powiatu, w grudnie 2017 Starosta 

uczestniczył w sesjach wszystkich rad z terenu powiatu, podczas których podjęto 
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także stosowne uchwały dające delegacje organom wykonawczym do prac 

przygotowawczych w sprawie utworzenia spółki. Kolejnym krokiem było przyjęcie 

materiału w postaci biznesplanu przygotowanego na zlecenie Samorządowego 

Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej przez firmę VALORCO. Ponadto Zarząd 

Powiatu zwrócił się także z wnioskiem i apelem do samorządów o podjęcie 

stosownych uchwał w sprawie utworzenia spółki, których wzory wraz  

z dokumentami zostały przesłane do urzędów. Projekt przedmiotowej uchwały był 

przedmiotem prac połączonych Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia  

i Polityki Społecznej uzyskując jednogłośną pozytywną opinię. Obecnie trwają 

robocze konsultacje w poszczególnych jednostkach samorządów miejskich  

oraz gminnych. Projekt uchwały zawiera wszystko co konieczne w tej sytuacji to jest  

wysokość kapitału zakładowego, wielkość kapitału koniecznego do wniesienia przez 

powiat, stosowną delegację dla organów wykonawczych oraz wyliczenie 

podmiotów. Powiat jest pierwszym samorządem jako inicjator, Starosta ma nadzieję 

i przekonanie, iż pozostałe samorządy taką uchwałę podejmą, jednakże należy 

uszanować samodzielność jednostek szczebla podstawowego. W sytuacji, gdy któryś 

z samorządów nie podejmie uchwały konieczna będzie zmiana procedowanej dziś 

wersji uchwały. Radni otrzymali w materiałach roboczych informacje o podjętych 

działaniach w sprawie utworzenia spółki, projekt umowy spółki oraz biznesplan. 

Starosta w imieniu Zarządu zwraca się z prośbą o podjęcie stosownej uchwały. 

 Radny Bogdan Pietrzak poprosił o przybliżenie treści umowy, to znaczy by 

opowiedzieć słowami nieprawniczymi jaki to będzie skutek dla jednostek samorządu 

terytorialnego oraz jakie dobrodziejstwa dla mieszkańców powiatu będzie za sobą 

niosło jej podpisanie.  

 Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pan Andrzej Latek odpowiedział,  

iż umowa spółki, którą Radni otrzymali w sposób szczegółowy i złożony opisuje 

kwestie związane z funkcjonowaniem spółki. Na spotkaniach roboczych umowa ta 

była omawiana z poszczególnymi samorządami, jest ona wynikiem wspólnych prac. 

Zapisane są w niej prawa i obowiązki. Dyrektor Latek stwierdził także, iż nie jest on 
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prawnikiem by w sposób szczegółowy móc odnieść się do wszystkich zapisów 

umowy.  

 Starosta Rawski poinformował także, iż w projekcie uchwały zapisana jest 

wysokość kapitału zakładowego tj. 1 091 000 zł. Przyjęto uzgodnioną zasadę,  

iż będzie stosowana zasada solidarna tj. samorządy deklarują kwotę 20 zł na 

mieszkańca powiatu oraz 40 zł na mieszkańca gminy. Ponadto Powiat Rawski  

i Miasto Rawa Mazowiecka zadeklarowały wniesienie kapitału w wysokości po  

1 mln złotych. Z analizy wynika, iż celowym jest wyposażenie spółki w kapitał  

w wysokości 3 mln, 2 mln byłyby zapisane na kapitał zapasowy. Kapitał zakładowy 

musi być wniesiony przed zarejestrowanie spółki, w związku z czym kwota 334 000 

zł ze strony powiatu, która zapisana jest w uchwale o zmianach w budżecie, musi 

być zabezpieczona. Umowa spółki jest uszczegółowioną umową dotyczącą jej 

utworzenia, zawiera aspekty ogólne dotyczące spółek oraz przepisy wynikające  

z ustawy o działalności leczniczej. W umowie istnieje także zapis, iż celowym jest 

powołanie 1 osobowego zarządu oraz 3 osobowej rady nadzorczej. Ponadto projekt 

umowy może w każdej chwili ulec modyfikacji, jest to nadal wersja robocza.  

 Radny Pietrzak dodał, iż celowo poprosił o omówienie umowy, ponieważ jako 

radny otrzymał tylko materiały. Nikt z nim nie konsultował ani nie omawiał tych 

kwestii, nie zna szczegółów i w związku z tym będzie musiał głosować w ciemno. 

Poza tym projekt umowy nie został podpisany przez osobę przygotowującą. 

Dodatkowo w paragrafie 1 umowy nie została uwzględniona Gmina Rawa 

Mazowiecka. Radny Pietrzak zapytał czy gmina ta nie chce uczestniczyć  

w tworzeniu spółki.  

 Starosta Rawski poinformował, iż jest to pomyłka drukarska 

 Zdaniem radnego umowę spółki powinni przeanalizować prawnicy i wtedy 

radni będą mieli jasność sytuacji. Oczywiście wszyscy są za utworzeniem spółki, 

jednakże należy przeanalizować wiele aspektów by nie był to znów wielki niewypał 

i by nie narażać mieszkańców powiatu na cierpienie. 
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 Dyrektor Latek poinformował, iż w momencie kiedy jasnym będzie, które 

samorządy wejdą w skład spółki umowa ta zostanie uszczegółowiona. Podjęcie 

przedmiotowej uchwały konieczne jest do dalszych prac nad tworzeniem spółki. 

 W tym miejscu Przewodnicząca Rady przypomniała, iż omawiany punkt 

porządku obrad dotyczy podjęcia uchwały w sprawie utworzenia spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnie z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego. Projekt umowy zostanie zaś dopracowany w sposób szczegółowy na 

następnym etapie prac. Przewodnicząca dodała także, ze jeśli jest taka wola poprosi 

Dyrektora Latka o przeanalizowanie umowy punkt po punkcie jeśli jest to 

konieczne, natomiast w chwili obecnej radni powinni wyrazić swoją wolę co do 

utworzenia spółki. 

 Radny Łukasz Salamon zwrócił uwagę, że co prawda przedmiotowa uchwała 

dotyczy utworzenia spółki, natomiast zgodnie z jej paragrafem 3 upoważnia się 

Starostę i Wicestarostę miedzy innymi do podpisania umowy spółki, w związku  

z tym istotne dla radnych są jej zapisy by móc przekazać mieszkańcom informacje 

jej dotyczące. Radny Salamon zapytał jakie skutki finansowe, koszty dla powiatu 

będzie miało utworzenie spółki. 

 Starosta Rawski odpowiedział, że istotą utworzenia spółki jest połączenie sił 

wszystkich samorządów w celu zapewnienia opieki medycznej w miarę 

finansowania, a wręcz wynika z analizy, że finansowanie z NFZ nie pokrywa 

kosztów działalności szpitala. Są dwa wyjścia z tej trudnej sytuacji, zaprzestać 

takiego działania albo podjąć działanie, które będzie próbą prowadzenia działalności 

w miarę bilansującej się. Podejmowane są bardzo ważne, odpowiedzialne i trudne 

próby ratowania placówki leczniczej. Należy skierować dyskusję na merytoryczne 

kwestie dotyczące utworzenia spółki, która ma szansę prowadzić działalność 

leczniczą. Stoi przed spółka szereg wyzwań, jeśli finansowanie będzie zbyt niskie 

nie będzie się to bilansować, gdyby to były łatwe sprawy i wszystko by się 

bilansowało to i 4 lata temu i dzisiaj nie byłoby konieczne podejmowanie takich 

decyzji. 
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 Radny Pietrzak wyraził przekonanie, iż powiat jako właściciel 

szpitala powinien wnieść wkład taki sam jak gminy, czyli 40 zł za mieszkańca. 

Radni jako reprezentanci powiatu nie mogą od siebie odpychać odpowiedzialności 

na gminy. Gminy jako część składowa spółki samorządowej wspierają powiat  

i radny wnosi by powiat płacił 40 zł za mieszkańca, byłoby to uczciwe  

i sprawiedliwe w stosunku do mieszkańców. 

 Starosta poinformował, iż przeniesiono doświadczenia z SSRZR gdzie to 

rozwiązanie funkcjonuje i wzorzec się sprawdza. Nie było w tej kwestii żadnych 

skarg ze strony podmiotów, które uczestniczyły w dyskusji. Są sygnały, że jeden  

z samorządów zainteresowany jest objęciem większości udziałów, w związku  

z czym Starosta ma prośbę by nie utrudniać ani nie zabraniać. Na tym etapie należy 

doprowadzić do przyjęcia uchwały. Ponadto struktura kapitałowa spółki nie stawia 

żadnego z podmiotów w sytuacji większościowej. Jeśli któryś z samorządów 

potwierdzi sygnalizowane kwestie by posiadać większość udziałów będzie to 

przedmiotem dyskusji. W przypadku gdy jeden z samorządów będzie chciał 

zwiększyć swoja odpowiedzialność zostanie to przeanalizowane. 

 Następnie głos zabrał Wójt Gminy Regnów Pan Tomasz Wojdalski 

informując, iż wszystkie materiały jakie radni otrzymali były tematem prac 

członków SSRZR, zostały one szczegółowo przeanalizowane przez przedstawicieli 

powiatu, gmin i miast. Istnieje wola założenia spółki, która zapewniłaby 

funkcjonowanie szpitala św. Ducha. Wójt jest zdziwiony podejściem radnego, 

ponieważ do tej pory słyszał tylko głosy, że powiat nie potrafi zarządzać szpitalem, 

natomiast w momencie gdy inne samorządy wykazują chęć działania jest zdania,  

że to nadal powiat powinien ponosić odpowiedzialność za szpital. Zdaniem Wójta 

Wojdalskiego w momencie gdy dochodzi do próby utworzenia spółki, ze strony 

radnego Pietrzaka występuje dyskusja, która nie jest jednoznaczna. Doskonale 

wszystkim wiadomo, ze finansowanie z NFZ-u nie wystarcza na pokrycie kosztów 

funkcjonowania szpitala, w związku z tym postanowiono założyć spółkę, która  

miałaby radzić sobie z brakami finansowymi, ponieważ budżet powiatu jest na to 
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niewystarczający. Należy zrobić wszystko by szpital ratować, jeśli jednak 

radni maja tak duże wątpliwości należy odrzucić przedmiotową uchwałę i szpital 

zlikwidować. 

 Radny Pietrzak stwierdził, że wszyscy są za tym by spółka powstała. Radny 

nie chce jednak by była to kolejna nieudana próba i kolejne cierpienia mieszkańców. 

Chce by była to placówka, która odbuduje zaufanie mieszkańców. Zdaniem radnego 

odpowiedzialność nadal powinna spoczywać na powiecie a reszta samorządów 

powinna go tylko wspierać, wspomagać.  

 Następnie głos zabrał radny Krzyczkowski informując, iż przez kilka miesięcy 

przedstawiciele samorządów prowadzili rozmowy na temat utworzenia spółki.  

W związku z tym powinniśmy okazać im zaufanie w tej kwestii i dać im działać, 

ponieważ są oni wybrani przez wyborców właśnie do takich celów. Są poczynione  

już ustalenia osób odpowiedzialnych i dlaczego chcemy je jednoosobowo zmieniać.  

 Radny Pietrzak zapytał co z zapewnieniem dotychczasowej działalności, 

ponieważ żeby coś otworzyć trzeba coś zamknąć. Jest to istotne dla mieszkańców 

gdyż zbliża się okres żniw, najbardziej wypadkowy w rolnictwie. 

 Starosta odpowiedział, że w umowie zawartej ze spółką AMG, która obecnie 

prowadzi szpital zawarte są odpowiednie zapisy. Przedstawiono firmie wezwanie do 

zaprzestania naruszeń prawa. W umowie zawarte są zapisy o jej zerwaniu bez 

zastosowania terminu wypowiedzenia jeśli spółka nie zaprzestanie naruszać prawa  

i wówczas jest to kwestia przejęcia realizacji tych świadczeń. SPZOZ jest 

upoważnionym organem do prowadzenia działalność szpitalnej przez Wojewodę  

Łódzkiego. Zarząd Powiatu jest po szeregu rozmów z władzami NFZ  

o maksymalnym uproszczeniu procedur niezbędnych do sfinansowania prowadzenia 

działalności leczniczej szpitalnej jeśli SPZOZ przejąłby szpital.  

Pozytywną opinię połączonych Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił przewodniczący Komisji Budżetu  

i Finansów Pan radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 

XXXVII/206/2018 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
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wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, której projekt 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie zmian 

budżetu roku 2018. 

Omówienia dokonała Pani Monika Frankowska- Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 

W związku z utworzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnie  

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z Powiatu Rawskiego i 

koniecznością zabezpieczenia środków w dziale 851 – ochrona zdrowia na 

zwiększone wydatki majątkowe (wniesienie wkładu pieniężnego w powstającą 

spółkę) zwiększa się planowane dochody ze sprzedaży działki 308/44 położonej w 

obrębie nr 4 m. Rawa Mazowiecka częściowo wprowadzone uchwałą Rady Powiatu 

Rawskiego XXXVI/199/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku. 

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku 

Zwiększenie: 

334 000 zł „Wkład pieniężny w spółkę z o.o.”, 

Pozytywną opinię połączonych Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił przewodniczący Komisji Budżetu  

i Finansów Pan radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 

XXXVII/207/2018 w sprawie zmian budżetu roku 2018, której projekt stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6 W kolejnym punkcie podjęto uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 2039. 

Omówienia dokonała Pani Monika Frankowska- Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie 

zmian budżetu roku 2018 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
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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 334 000 zł (dot. działki nr 308/44, położonej w Rawie Mazowieckiej obręb 

4, wartość szacunkowa 1 776 000 zł, kwota dotychczas wprowadzonych dochodów 

ze sprzedaży powyższej działki: 256 154 zł). Zwiększone dochody majątkowe są 

źródłem finansowania zwiększonych wydatków majątkowych. 

Pozytywną opinię połączonych Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił przewodniczący Komisji Budżetu  

i Finansów Pan radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 

XXXVII/208/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2018 – 2039, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 7 Kolejny punkt porządku obrad obejmował informację Starosty Rawskiego  

o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

Informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu Rawskiego oraz  informację  

o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym złożył  Wicestarosta – Pan 

Jacek Otulak: 

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył dziewięć posiedzeń omawiając 

następujące sprawy: 

 

10 kwietnia 2018 roku 

 

1)Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2018 rok. 

 

 17 kwietnia 2018 roku 
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1) Rozpatrzył lokalizację projektowanego przyłącza kablowego nN 

w działce nr ew. 186  w obrębie Kaleń, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej 

nr 4129E Kaleń-Lubania, do działki nr ew. 118/5 w obrębie Kaleń (Nie uzgodnił 

uzupełnić  

o oświadczenia mieszkańców).  

2) Uzgodnił lokalizację projektowanego przyłącza kablowego nN w działce nr ew. 

598/12  w obrębie Wałowice, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4108E 

Wałowice-Wilkowice, do działki nr ew. 598/15 w obrębie Wałowice. 

3) Uzgodnił lokalizację projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia w działkach 

nr ew. 145/2, 146, 222/5, 222/3, 289 w obrębie Podskarbice Szlacheckie, stanowiące 

pas drogi powiatowej nr 4117E Ossowice-Kaleń oraz w działkach  nr ew.339  

w obrębie Podskarbice Królewskie i nr ew. 79/1 i 79/2 w obrębie Regnów 

stanowiące pas drogowi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów. Inwestycja 

stanowi kolejny etap gazyfikacji powiatu rawskiego. 

4) Zatwierdził wynik rozeznania cenowego „Wykonania remontu dolnej warstwy 

podbudowy w ciągu drogi powiatowej nr 4123E Cielądz - Józefów, na odcinku 

Lewin – Lutobory”( Transbet Henryk Idzikowski – cena 69 600 zł). 

5) Zatwierdził wynik postępowania do 30 tys. euro na utwardzenie placu przy OSP 

w Wilkowicach (P.P. H.U SINBUD Piotr Siniarski - 40.487, 91 zł. brutto). 

6) Podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia w drodze darowizny  

od Miasta Rawa Mazowiecka działki nr 268/1 o pow. 0,2499 ha, położonej w 

obrębie 3 miasta Rawa Mazowiecka, stanowiącej część drogi powiatowej – ulicy 

Opoczyńskiej. 

7) Przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej. 

8) Pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowej Biblioteki Publicznej o środki 

finansowe na kwotę 8 tys. zł. z przeznaczeniem na wkład własny zakupu 

księgozbioru w 2018 r.  

9) Negatywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia „Nowe Życie w Rawie”  

o wsparcie finansowe w wysokości 10 000 zł. Z przeznaczeniem  na korepetycje. 
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10) Negatywnie rozpatrzył wniosku dyrektora SPZOZ w sprawie umorzenia 

należności pieniężnych z tytułu zaległego czynszu najmu lokalu . 

11) Zatwierdził treść pisma do AMG Centrum Medyczne w sprawie zaprzestania 

naruszania umowy dzierżawy. 

12) Wyraził zgodę na zlecenie wykonania map d/c projektowych w związku  

z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu Ścieki dla działek drogowych 

(droga powiatowa i drogi gminne) planowanych do budowy bądź przebudowy  

w ramach zagospodarowania poscaleniowego, prowadzonego zgodnie z Umową  

o przyznaniu pomocy  Nr 00002-6502-UM0500002/16 z dnia 24.10.2016r. zawartą 

pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Powiatem Rawskim. 

14) Zapoznał się z informacją nt. dzierżawy nieruchomości położonej w Rawie 

Mazowieckiej przy ul. Opoczyńskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

obrębu nr 5 jako działki nr 3/22, 3/23, 3/25, 3/16 o  łącznej pow. 3,5398 ha.  

15) Zatwierdził wynik konkursu na realizację zadania publicznego pn.  Organizacja 

obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w połączeniu z Festynem 

Organizacji Pozarządowych pn.  „Radosne Święto”. 

      

 24 kwietnia 2018 roku 

 

1) Zatwierdził wynik postępowania do 30 tyś. Euro: 

- odnowienie istniejącego oznakowania poziomego na drogach powiatowych, 

- profilowanie dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej i z kruszywa. 

2) Zapoznał się z protokołem z kontroli przeprowadzonej w AMG Centrum 

Medyczne szpital św.  Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

3) Rozpatrzył wniosek w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Rawskiego , położonej  w Rawie Mazowieckiej przy 

ul. Jeziorańskiego/Reymonta, oznaczonej nr działki 76 (obręb nr 5). 

4) Zapoznał się z informacją dotycząca przekazania lokali mieszkalnych na rzecz 

gminy Miasto Rawa Mazowiecka, stanowiących własność Powiatu Rawskiego, 

położonych  w budynku przy ul. Reymonta 11. 
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5) Zapoznał się z wnioskiem firmy „ADAMIT 2016” zainteresowanej 

zakupem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rawskiego położonych  

przy      ul. Opoczyńskiej, o nr dz. 3/16, 3/23, 3/22, 3/25 [obręb nr 5]. 

6) Przyjął informację o wynikach przetargu na modernizację ewidencji gruntów  

i budynków obrębów Sadkowice, Turobowice gminy Sadkowice. 

7) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2018 rok.  

                                                                                                           

2 maja 2018 roku 

 

1) Zatwierdził Harmonogram dyżurów pracy aptek na miesiące: maj, czerwiec, lipiec 

i sierpień 2018 roku. 

2) Podjął uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2018 rok.  

3) Zapoznał się z informacją w sprawie sytuacji w szpitalu. 

 

8 maja 2018 roku 

 

1) Zapoznał się z informacją o sytuacji w Szpitalu św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej. 

2) Przyjął sprawozdanie finansowe SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za rok 2017 

wraz z planem finansowym na rok 2018 oraz projekt uchwał Rady Powiatu w tej 

sprawie. 

3) Rozpatrzył pozytywnie pisma o wyrażenie zgody na złożenie wniosku  

o dofinansowanie w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020  - kształcenie ogólne , 

udzielenie pełnomocnictwa na realizację projektu oraz zatwierdzenie diagnozy 

potrzeb dla projektu ”Szkoła nowego wymiaru” i „Zajęcia pozalekcyjne szansą na 

lepszą przyszłość” przez LO i ZSP w Rawie Maz. 
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4) Nie uzgodnił lokalizację projektowanego przyłącza kablowego nN 

w działce nr ew. 425 w obrębie Regnów, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej 

nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew, do działki nr ew. 411 w obrębie Regnów. 

5) Uzgodnił lokalizacji projektowanego przyłącza światłowodowego w działce nr 

ew.  1/2, 31/8   w obrębie Julianów Lesiewski, dz. nr 400 w obrębie Ossa ora 30/5, 

32/6, 381, 30/2, 30/6 w obrębie Wólka Lesiewska stanowiącej pas drogowy drogi 

powiatowej nr 4106E Wólka Lesiewska – Babsk. Podłączenie światłowodowe 

służyć ma zasileniu hotelu Ossa. Inwestorem jest Polkomtel S.A. 

6) Wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn. 

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”.  

7) Zapoznał się z zawiadomieniem Wójta Gminy Sadkowice o przystąpieniu do 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice na 

fragmencie obrębu Sadkowice. 

8) Wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś 

euro z zakresu administracji rządowej na wykonanie doprowadzenia do spójności 

topologicznej działek, klas gruntów i użytków bazy danych EGiB wewnątrz 24 

obrębów ewidencyjnych z terenu Powiatu Rawskiego oraz eliminację „małych 

powierzchni konturów i klas ” wynikających z porównania części opisowej EGiB  

z mapą ewidencyjną . 

9) Zapoznał się z informacja o ustalonych, przez Rzeczoznawcę Majątkowego 

wartościach, planowanych do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu, położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Opoczyńskiej [obręb nr 5, dz. 

nr, nr: 3/16, 3/23, 3/22, 3/25]. 

10) Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu. 

11) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2018 rok.  
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15 maja 2018 roku 

1) Zatwierdził projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla publicznych i niepublicznych jednostek 

oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania. 

2) Rozpatrzył wniosek dyrektora LO im Marii Skłodowskiej Curie w Rawie 

Mazowieckiej o wyrażenie zgody na utworzenie oddziału o profilu policyjnym.  

3) Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu. 

4) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego. 

5) Zapoznał się z informacja nt. wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego, położonej  w Rawie 

Mazowieckiej przy ul. Reymonta (obr. 4, dz. nr 308/19)  wynikająca z opinii 

rzeczoznawcy majątkowego.  

6) Wyraził zgodę zlecenia wykonania operatów szacunkowych d/c aktualizacji opłat 

rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, położonych  

w Rawie Mazowieckiej przy ul. Solidarności (garaże + dojazdy). 

7) Zatwierdził wynik postępowania  w sprawie zlecenia wykonania operatów 

szacunkowych, w celu ustalenia wartości stanowiących własność Powiatu 

Rawskiego lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi  

oraz udziałem w prawie własności gruntu, poł. w Rawie Mazowieckiej przy   

ul. Reymonta na działce nr 308/13.                          

 

21 maja 2018 r. 

 

1) Udzielił pełnomocnictwa na złożenie wniosku „Eko pracownia pod chmurką” – 

ZSP w Białej Rawskiej, 

2)Wyraził zgodę na  udostępnianie nieruchomości na cele budowlane – dotyczy 

bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu dla ZPS w Rawie 

Mazowieckiej oraz ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej. 
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3)Zapoznał się z informacją o wynikach drugiego przetargu na modernizację 

ewidencji gruntów i budynków obrębów Sadkowice, Turobowice gminy Sadkowice. 

4)Zapoznał się  z informacją o wynikach postępowania  na udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości poniżej 30 tys euro z zakresu administracji rządowej na 

wykonanie doprowadzenie do spójności topologicznej działek, klas gruntów  

i użytków bazy danych EGiB wewnątrz 24 obrębów ewidencyjnych z terenu 

Powiatu Rawskiego. 

5)Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu. 

6)Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego. 

 

  29 maja 2018 r. 

1) Uzgodnił lokalizację projektowanej linii kablowej w działce nr ew. 44 w obrębie 

Przyłuski, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4127E Biała Rawska – 

(Wilków). Inwestycja jest celem publicznym, mającym poprawić warunki 

napięciowe u odbiorców m. Przyłuski. 

2)  Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno - finansowej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

3)   Rozpatrzył wniosek Fundacji „Obudźmy Nadzieję” o dofinansowanie konkursu 

„ Szkoła z sercem- ekologiczne pomaganie”. 

4)  Udzielił opinię w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od warunków 

określonych w art. 53 ustawy o transporcie kolejowym dotyczących usytuowania 

budynków i budowli w pobliżu obszaru kolejowego - wniosek EMKA Invest sp.  

z o.o. 

5) Zapoznał się z informacją o wyniku postępowania dot. zlecenia wykonania 

operatów szacunkowych d/c aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania 

wieczystego gruntów Skarbu Państwa, położonych w Rawie Mazowieckiej przy  ul. 

Solidarności (garaże + dojazdy). 

6) Zapoznał się z informacją  o wysokości opłat  dla Powiatu Rawskiego z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Rawie 
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Mazowieckiej (dz. 299/1, obr.1) oraz w Białej Rawskiej ( dz.523/4, obr. 4) [ 

kolej wąskotorowa]. 

7)Zapoznał się z informacją dotyczącą wartości planowanych do zbycia na rzecz 

Miasta Rawa Mazowiecka dwóch lokali mieszkalnych, stanowiących własność 

Powiatu Rawskiego znajdujących się w budynku  przy ul. Reymonta 11, na działce 

nr 308/13 (obr. nr 5).  

8)Rozpatrzył wniosek o wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu, poł. obr. nr 5 m. Rawy Mazowieckiej, oznaczonych jako działki nr:  6/7  

i 76. 

9) Zapoznał się z informacją dotycząca upływu terminów ogłoszenia wykazów 

dotyczących planowanych do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu, poł. w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej (obr. 4, dz. nr, nr:  314, 

307/23, 308/44, 308/45) 

10)Podjął Uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu. 

11)Podjął Uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego. 

 

5 czerwca 2018 r. 

 

1) Przyjął Informacja z rocznej działalności PCPR  oraz informacja z realizacji 

zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2017r. oraz wykaz potrzeb. 

2) Przyjął informację z Oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie rawskim 

za 2017r 

3) Rozparzył wnioski o uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej0,4 

kV : 

- w działce nr ew. 175/3 w obrębie Sadkowice, stanowiącej pas drogowy drogi 

powiatowej nr 4122E Biała Rawska – (Nowe Miasto) do działki nr ew. 22  

w obrębie Sadkowice , stanowiącej własność Pana Dariusza Wincka,  zam. 

Turobowice 16, 96-206 Sadkowice. 
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- w działce nr ew. 41 w obrębie Celinów, stanowiącej pas drogowy drogi 

powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów do działki nr ew. 3 w obrębie Celinów , 

stanowiącej własność Pana Karola Krakowiaka, zam. Celinów 12, 96-206 

Sadkowice 

4) Zatwierdził aktualizację pełnomocnictwa dla Pana Andrzeja Romańczuka 

Dyrektora ZSP w Rawie Mazowieckiej – dotycząca realizowanego projektu  

w ramach programu Erasmus+; 

5) Rozpatrzył wniosek Pana Andrzeja Romańczuka o zwiększenie środków 

finansowych szkoły na zatrudnienie Inspektora Ochrony Danych Osobowych; 

6) Rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych oraz Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej dotyczący wyznaczenia bądź wyrażenia 

zgody na zatrudnienie Inspektora Ochrony Danych Osobowych w placówce. 

7) Zapoznał się z Informacją o konieczności  wykonania mapy d/c prawnych dla 

nieruchomości zajętych pod drogę, położonych w obrębie Żydomice, gm. 

Rawa Mazowiecka, w celu regulacji stanu prawnego drogi powiatowej Nr 

4111 E. 

8) Zatwierdził  wynik postępowania  w sprawie zlecenia wykonania operatu 

szacunkowego, d/c ustalenia wartości, stanowiącej własność Powiatu 

Rawskiego, nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. 

Kolejowej (dz. nr 299/1, obr. nr 1)  w związku z planowanym zbyciem tej 

nieruchomości.                                  

9) Zatwierdził projekt uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu. 

10) Zatwierdził propozycje porządku sesji Rady powiatu 15.06.2018 r. 

 

Wykonanie uchwał Rady z XXXVI sesji z dnia 10 kwietnia 2018 roku: 

1. Uchwała nr XXXVI/199/2018 w sprawie zmian budżetu roku 2018; 

2. Uchwała nr XXXVI/200/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu na lata 2018-39; 

3. Uchwała nr XXXVI/201/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
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niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii 

zajęciowej lub jego doposażenie; 

4. Uchwała nr XXXVI/202/2018 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.; 

5. Uchwała nr XXXVI/203/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 

6. Uchwała nr XXXVI/204/2018 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu; 

7. Uchwała nr XXXVI/205/2018 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu. 

                                                                                                    

Ad.11  W punkcie Interpelacje i zapytania Radnych: 

głos zabrał Pan Radny Bogdan Pietrzak prosząc o informację za ostatnie 4 lata  

o nagrodach, odprawach i odznaczeniach jakie otrzymali członkowie Zarządu 

Powiatu, osoby publiczne najwyższego szczebla  oraz osoby wydające decyzje 

administracyjne.  

 

Ad.12 W punkcie sprawy różne i wolne wnioski: 

Głos zabrał radny Łukasz Salamon w nawiązaniu do podjętej uchwały w sprawie 

utworzenia spółki prosząc by Zarząd Powiatu zachęcał samorządy, jak i przedsiębiorców 

do tego by ściągać inwestorów na nasz teren ze względu na podatki, by samorządy 

mogły finansowo jak najlepiej wpierać spółkę. Radny chciałby także podziękować za 

klasyfikację oraz zapytać na jakim etapie są remonty cząstkowe i prace na drogach. 

 Dyrektor Wydziału Infrastruktury Pani Małgorzata Killman odpowiedziała,  

że odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców  w ramach dostępnych 

środków wykonywane są cząstkowe remonty, profilowanie. Ponadto poprawiony został 

odcinek drogi w Rawie Mazowieckiej w kierunku Boguszyc. Są drogi, na których 

wykonywane są roboty drogowe cyklicznie. Remonty w dalszym ciągu będą trwały, 

umowa na dostawę emulsji została zawarta. 
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 Następnie głos zabrał Starosta Rawski Pan Józef Matysiak dziękując za jego 

podejście, wspólne zainteresowanie i troskę kwestiami aktywności gospodarczej.  

W sprawozdaniu o pracy Zarządu Wicestarosta poinformował, iż jeden z podmiotów jest 

zainteresowany zakupem działki, jest to firma przetwórcza. Ponadto jutro w Starostwie 

odbędą się Targi Pracy, firmy poszukują kilkuset pracowników, jak wiemy w chwili 

obecnej występuje deficyt pracowników. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna ma 

ugruntowaną pozycję w pozyskiwaniu inwestorów. Starosta poinformował także  

o realizacji inwestycji dotyczącej dostępu do szerokopasmowej sieci internetowej  

o wysokich parametrach. Obecnie trwa pierwszy etap prac. 

 Jako kolejny głos zabrał Pan Tomasz Walas (głos z sali) zwracając uwagę na zły 

stan dróg, w szczególności w miejscu przecięcia szlaków rowerowych (Boguszyce, teren 

obok kościoła). Poprosił o podjęcie stosownych kroków w celu wyeliminowania tego 

problemu. Ponadto odniósł się do kwestii własności szpitala w kontekście budżetu 

obywatelskiego województwa łódzkiego w związku z tym, iż na terenie powiatu nie ma 

miejsc będących własnością województwa, w związku z czym istnieje duży problem  

z pozyskaniem tych środków. Zapytał także, czy Zarząd Powiatu brał pod uwagę 

możliwość przekwalifikowania szpitala na wojewódzki. 

 Starosta Rawski poinformował, że Zarząd z wielka troską odnosi się do stanu 

dróg, jednak niedobory finansowe powodują, iż nie można należycie wszystkich dróg 

poprawić. W kwestii własności województwa na terenie powiatu istnieje biblioteka 

wojewódzka i jest to jedyna własność. W kwestii spółki, w przypadku gdy większość 

samorządów wyrazi chęć przystąpienia do niej to z większą odwagą i nadzieją przesłane 

zostanie wystąpienie do Zarządu Województwa. 

 Starosta poinformował także, iż 10 czerwca w Kurzeszynie odbędzie się Festyn 

„Polska Rodzina” od godziny 15.00 na terenie szkoły. 

 Następnie Wiceprzewodniczący Rady Pan Grzegorz Stefaniak przekazał 

informację o delegacji Powiatu Rawskiego na Ukrainie w rejonie partnerskim 

Bohoduchiw. 
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Ad.13 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka 

- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1700 dokonała zamknięcia 

obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

W załączeniu: 

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządziła: Patrycja Wróblewska-Firek 

 

 


