
P R O T O K Ó Ł  NR  XL/2018 
z  nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej  

w dniu 3 sierpnia 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego Pan Grzegorz Stefaniak 

o godz. 900 otworzył sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości 
oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik  
nr 1 do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 Radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji.  
 
Ad. 2 Do porządku obrad XL nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawskiego, 
jaki radni otrzymali propozycję zgłosił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Rawskiego Pan Grzegorz Stefaniak proponując by punkt 3 porządku obrad 
rozszerzyć o informację o bieżącej sytuacji szpitala. Rada Powiatu Rawskiego 
uzupełniła porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie, o zaproponowany 
punkt.  

Przed przystąpieniem do realizacji  porządku obrad, Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Rawskiego Pan Grzegorz Stefaniak zaproponował uczczenie 
minutą ciszy 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rada i zebrani 
goście tak uczynili. 

 
Następnie przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 
2. Przyjęcie porządku obrad; 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej oraz informacja o bieżącej sytuacji szpitala; 

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

5. Interpelacje i zapytania Radnych; 
6. Sprawy różne i wolne wnioski; 
7. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 3 W tym punkcie podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian  
w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 
 Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej: 
Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje 
podmiot tworzący. Podmiot tworzący wprowadza również zmiany do statutu.  
W związku z uczestnictwem Szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej  
w konkursach ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielenie świadczeń 
opieki zdrowotnej ogłoszonych przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego 
Funduszu Zdrowia, niezbędne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.  
 Głos w tym punkcie zabrał radny Jarosław Uchman pytając, czym różni się 
apteka szpitalna od działu farmacji. 
 Odpowiedzi udzielił Pan Andrzej Latek Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej informując, iż organizacyjnie niczym chodzi jedynie o dostosowanie 
nazewnictwa do obecnych przepisów. 
 Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy w dziale farmacji można wykonywać leki 
recepturowe tak jak w aptece szpitalnej, czy to jest tożsame. 
 Pan Andrzej Latek Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej odpowiedział,  
że tak. 

Pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił jej 
Przewodniczący Pan radny Marian Krzyczkowski. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XL/220/2018  
w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, której projekt 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 Następnie Pan Andrzej Latek Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 
przekazał informację dotyczącą przejęcia szpitala przez Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oraz przedstawił obecną 
sytuację szpitala i bieżące działania SPZOZ-u. W tym miejscu nastąpiła dyskusja 
podczas, której radni zadawali pytania, na które odpowiadał Wicestarosta Pan 
Jacek Otulak oraz Pan Andrzej Latek Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. 
 
 
Ad. 4 Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy 
Zarządu w okresie międzysesyjnym.  
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Informację przedstawił Pan Jacek Otulak– Wicestarosta. 
 
Rada Powiatu Rawskiego piątej kadencji na swojej XXXIX sesji w dniu  

29  czerwca  2018 roku podjęła następujące uchwały: 
 

1. Uchwała nr XXXIX/213/2018 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu; 
2. Uchwała nr XXXIX/214/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego  Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  
za rok 2017; 

3. Uchwała nr XXXIX/215/2018 w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 
2017 rok; 

4. Uchwała nr XXXIX/216/2018 w sprawie zmian budżetu roku 2018; 
5. Uchwała nr XXXIX/217/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018-2039; 
6. Uchwała nr XXXIX/218/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Starosty Rawskiego; 
7. Uchwała nr XXXIX/219/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do 
sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Rawski. 
 

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 od 29 czerwca do  
3 sierpnia 2018 roku odbył siedem posiedzeń omawiając następujące sprawy:  
 
4.07.2018 r. 

 
1) Podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej na wykonanie 

zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na 
celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

2) Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób 
młodych pozostających bez pracy w powiecie rawskim – IV. 
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3) Udzielił pełnomocnictwa dyrektorowi PUP do reprezentowania powiatu 
przed Sądem Rejonowym w Rawie Maz. 

4) Uzgodnił lokalizację projektowanej telekomunikacyjnej linii kablowej w 
działce nr ew. 367 w obrębie Komorów i Podskarbice Królewskie (działce 
nr ew. 339),  stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4120E Biała 
Rawska – Komorów. Jest to kolejny etap inwestycji „ostatniej mili” 
związanej z umożliwieniem dostępu do internetu szerokopasmowego.   

5) Uzgodnił zmiany trasy sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogi 
powiatowej nr 4120E Biała rawska – Komorów, w działce nr ew. 261 w 
obrębie Pągów. Inwestycja stanowi kolejny etap planu gazyfikacji powiatu 
rawskiego. 

6) Podjął uchwałę w sprawie powołania Zespołu doradczo-konsultacyjnego 
do spraw związanych z przejęciem  mienia wydzierżawionego AMG 
Centrum Medyczne Sp.z o.o. 

7) Zatwierdził wynik postępowania  w sprawie zlecenia wykonania operatu 
szacunkowego, d/c ustalenia wartości, stanowiącej własność Powiatu 
Rawskiego, nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej w obr. nr 5 
– [projektowana  dz. nr 3/45], w związku z planowanym zbyciem tej 
nieruchomości.     

8) Przyjął informację o ustalonych przez rzeczoznawcę majątkowego 
wartości, planowanej do sprzedaży, nieruchomości będącej w 
użytkowaniu wieczystym Powiatu Rawskiego, położonej w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Kolejowej  [obręb nr 1, dz. nr 299/1]; 

9) Zapoznał się z ofertą udrożnienia przewodów kominiarskich na budynku 
przy ul. Kościuszki 5. 

10) Zatwierdził zakup nowego komputera dla Wydziału Polityki Społecznej, 
11) Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu. 
12) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego. 
13)Wyraził zgodę na zwrócenie się do Komornika Sądowego w Łodzi na 
czynność prawną   związaną z przejęciem szpitala. 

 
10.07.2018 r. 

 
1) Zatwierdził rozstrzygnięcie  otwartego konkursu ofert  na wykonanie 

zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na 
celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizowanego w 
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formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze środków PFRON w  
wysokości 8.000 zł 

2) Udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi  Zespółowi Placówek Specjalnych 
w Rawie Mazowieckiej na zakup pomocy dydaktycznych w ramach 
Rządowego programu „Aktywna tablica”; 

3) Zatwierdził wniosek o przyznanie nagrody rocznej( tz.” 13”)  Dyrektora 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej; 

4) Pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Agaty Lipskiej – nauczyciela ZS-
CEZiU im Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej o przedłużenie 
zadań doradcy metodycznego; 

5) Rozpatrzył prośbę Parafii o.o. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej o 
dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego ministrantów do Zakopanego. 

6) Zatwierdził oświadczenie SP ZOZ o odstąpieniu od umowy dzierżawy 
szpitala. 

 
12.07.2018 r. 
 

1) Rozpatrzył prośbę udzielenia pożyczki dla SP ZOZ, 
2) Ogłosił konkursu  do Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego,  
 

17.07.2018 r. 
 

1) Zaopiniował zmianę projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sadkowice – fragment obrębu Sadkowice. 

2) Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. 
3) Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2018 r. 
4) Podjął uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

5) Zapoznał się z informacją o konieczności złożenia wniosku do Wojewody 
Łódzkiego  
o nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Rawskiego nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej  w ob. nr 5 m. Rawa Mazowiecka, oznaczonej 
nr działki 3/47 o pow.0,1038 ha, zajętej pod pas drogi powiatowej- ulicy 
Opoczyńskiej. 
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6) Rozpatrzył wniosek PGE Dystrybucja S.A. o wyrażenie zgody na 
udostępnienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawskiego 
(dz.nr 173/3 i 178/5 obr. 4)  w celu umieszczenia urządzenia linii kablowej 
nN. 

7) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora SPZOZ w 
Rawie Mazowieckiej 

8) Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 
Dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 

                                                            
 
24.07.2018 r. 

 
1) Uzgodnił lokalizację projektowanej telekomunikacyjnej linii kablowej 

wraz z przyłączami w działkach: nr ew. 207/1  208/1 w obrębie 
Sierzchowy Kolonia, stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 
4306E (Wiechnowice)- Lesiew. Jest to kolejny etap inwestycji „ostatniej 
mili” związanej z umożliwieniem dostępu do internetu 
szerokopasmowego.   

2) Uzgodnił lokalizację projektowanej telekomunikacyjnej linii kablowej 
wraz z przyłączami w działkach: nr ew. 145/1, 146,256/1  w obrębie 
Podskarbice Szlacheckie ,  stanowiących pas drogowy drogi powiatowej 
nr 4117E Ossowice-Kaleń. Jest to etap  „ostatniej mili”  dostępu do 
internetu szerokopasmowego 

3) Uzgodnił lokalizacji projektowanej sieci kablowej nN  w działce nr ew. 
230/1 w obrębie Jajkowice, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej  
nr 4128E Olszowa Wola –(Błędów).Inwestycja celu publicznego służąca 
poprawie warunków napięciowych u odbiorców. 

4) Uzgodnił lokalizację projektowanej linii kablowej nN  w działkach: nr ew. 
97/1, 194/1, 313/2 w obrębie Brzozówka, stanowiącej pas drogowy drogi 
powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)- Lesiew .  

5) Nie uzgodnił lokalizacji projektowanej linii kablowej nN  (przebudowa 
napowietrzne sieci nN) w działce nr ew. 44 w obrębie Przyłuski, 
stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4127E Biała Rawska – 
(Wilków) .  

6) Zatwierdził wynik postępowania do 30 tys. euro na remont istniejącego 
ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 4116E. 
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7) Przyjął informację z otwarcia ofert na postępowanie pn.” Remont drogi 
powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z remontem 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem)-(Raducz) w m. 
Wilkowice 

7) Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia; 

8) Zatwierdził Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad 
jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa 
w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski.  

9) Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w  Rawie Mazowieckiej ul. 
Zwolińskiego 46; 

10) Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego  w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Miasta Rawa 
Mazowiecka dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych, znajdujących się 
w budynku w Rawie Mazowieckiej przy ul. Reymonta 11. 

11) Zatwierdził wynik postępowania w sprawie wykonania dokumentacji 
dotyczącej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Julianowie, gm. 
Rawa Mazowiecka – dz. nr 98/4 i 113, tj.: 
- wykonanie aktualizacji operatu egib w zakresie budynków, 
- wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 
d/c sprzedaży. 

12)  Zatwierdził wynik postępowania w sprawie wykonania aktualizacji 
klasyfikacji gruntów dla nieruchomości, na których dokonano zalesień w 
ramach PROW 2007-2013. 

13) Wyraził zgodę na zlecenie aktualizacji operatów szacunkowych do 
zabezpieczeń hipotecznych wykonanych na gruntach Powiatu rawskiego.  

14) Wyraził zgodę na nieodpłatne korzystanie z terenu przy ul. 
Niepodległości 8 przez Zakład Energetyki Cieplnej 

15)  Zatwierdził wynik postępowania  w sprawie zlecenia wykonania operatu 
szacunkowego, d/c ustalenia wartości, stanowiącej własność Skarbu 
Państwa, nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej, oznaczonej nr 
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dz. 3/48 (obr. nr 5) ul. Opoczyńska  w związku z wnioskiem do 
Wojewody o nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Rawskiego 

16) Przyjął informacja z sesji otwarcia ofert na postępowanie pn.” Remont 
drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z remontem 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem)-(Raducz) w m. 
Wilkowice 

 31.07.2018 rok 
 

1)  Zapoznał się z zawiadomieniem Burmistrza Rawy Mazowieckiej o 
przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego przy ul. Krakowskiej i Osada Dolna. 
2)  Zapoznał się z zawiadomieniem Burmistrza Rawy Mazowieckiej o 
przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie nr 4 miasta Rawa Mazowiecka. 
3)  Uzgodnił wniosek Burmistrza Białej Rawskiej zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty wsi: 
Babsk, Lesiew i Zofianów, Marchaty, Ossa, Rzeczków, Wola Chojnata, 
Wólka Lesiewska, Nowy Chodnów, Żurawia i Dańków, we wsi Marchaty, na 
fragmencie działki nr 362/1. 
4)  Uzgodnił wniosek Burmistrza Białej Rawskiej zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty wsi: 
Babsk, Lesiew i Zofianów, Marchaty, Ossa, Rzeczków, Wola Chojnata, 
Wólka Lesiewska, Nowy Chodnów, Żurawia i Dańków, we wsi Marchaty, na 
fragmencie działek: 315, 316/1. 
5) Uzgodnił wniosek Burmistrza Białej Rawskiej zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty wsi 
Julianów Lesiewski. 
6) Wyraził zgodę na proponowane zmiany w budżecie powiat i zmiany 
planów finansowych. 

     7)  Rozpatrzył ofertę współpracy finansowej przy wydaniu publikacji p.t. 
Łódzkie  
     2018/2019 – przewodnik turystyczny ,,TRAVEL GUIDE” 
     8) udzielił pełnomocnictwo dla Pana Radosława Kaźmierczaka – dot. 
projektu pn. „Czas  
     na staż”  z    programu PO WER; 

9) Zawarł porozumienie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia 
Nauczycieli  Skierniewicach w/s doradztwa metodycznego; 
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10) Ustalił stawkę godzinową dla ekspertów MEN za udział w posiedzeniach 
komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego. 

11) Zapoznał się z informacją o ustalonej przez rzeczoznawcę wartości 
działki nr 3/45 przeznaczonej do sprzedaży. 
 

12) Zatwierdził koszt naprawy części dachu na budynku przy ul. 
Tomaszowskiej 8. 
 

13) Zapoznał się z informacją z Bankiem gospodarstwa krajowego w 
sprawie restrukturyzacji zadłużenia SP ZOZ. 
 

14) Zapoznał się z informacją o zaciągnięciu pożyczki przez SP ZOZ. 
 
1.08.2018 rok 
 

1) Zatwierdził projekt uchwał Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu SP 
ZOZ w Rawie Mazowieckiej 

 
W tym punkcie głos zabrał Radny Adrian Galach zauważając, że ostatni 

protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego, który opublikowany został 
w BIP-ie pochodzi z 29 czerwca. Lipiec był miesiącem obfitującym w szereg 
zdarzeń, w związku z czym Radny prosi o odpowiedź dlaczego te protokoły nie 
są publikowane na bieżąco. 

Następnie głos zabrał Radny Bogdan Pietrzak informując, że w informacji 
Zarządu brakowało dobrego podejścia do kwestii dróg tj. jakie prace zostały 
wykonane na drogach. Radny poinformował także o złym stanie dróg na terenie 
gminy i miasta Biała Rawska. Ponadto niezbędna jest wycinka gałęzi  
oraz likwidacja pozarastanych poboczy. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Pan Grzegorz Stefaniak poprosił by w 
tym punkcie zadawać pytania odnoszące się bezpośrednio do kwestii 
przedstawionych w informacji. Ponadto zasugerował by takowa informacja była 
dostarczana radnym wraz z materiałami na sesję, mieliby możliwość 
wcześniejszego zapoznania się z przedstawianymi kwestiami. 

Jako kolejny głos zabrał Radny Jarosław Uchman zwracając się do 
Wicestarosty z prośbą by informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał 
Rady oraz o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym była przesyłana radnym  
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w formie elektronicznej, bądź papierowej w celu dokładnego zapoznania się. 
Radny Uchman poprosił o informację na temat windykacji komorniczej  
w stosunku do szpitala oraz o zakup komputera do Wydziału Polityki Społecznej, 
czy był to planowany w budżecie wydatek i jaki był jego koszt.  

Następnie głos zabrał Radny Adrian Galach zwracając uwagę na fakt,  
iż w żadnym punkcie z posiedzeń Zarządu nie ma informacji o uzyskaniu 
zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy dzierżawy, czy w którymś 
z protokołów odnotowana została informacja o podjęciu stosownej uchwały.  

Radny Jarosław Uchman zapytał, czy w miesiącu lipcu prowadzone były 
rozmowy w sprawie utworzenia spółki samorządowej. 

Odpowiedzi na pytania udzielił Wicestarosta Jacek Otulak informując,  
że zostanie sprawdzone, czy protokoły na BIPie nie zostały opublikowane po 
kolei, jeśli taka sytuacja występuje zostaną one niezwłocznie opublikowane. 

W kwestii komornika został on zatrudniony w celu przejęcia majątku szpitala 
od AMG oraz dostarczenia dokumentacji, jak i dokonania spisu rzeczy 
materialnych. 

Jeśli chodzi o uzyskanie zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania 
umowy dzierżawy odbywa się ono na podstawie umowy zawartej z AMG  
w związku z czym nie było konieczności podejmowania uchwały. 

W lipcu nie prowadzone były rozmowy z samorządami, na ostatnim spotkaniu 
uzgodniono warunki przystąpienia samorządów do spółki i w chwili obecnej 
Zarząd Powiatu czeka na decyzję poszczególnych Rad. W chwili obecnej jedynie 
Gmina Regnów zadeklarowała chęć współpracy. 

W kwestii zakupu komputera do Wydziału Polityki Społecznej odpowiedzi 
udzielił Pan Sławomir Stefaniak- Sekretarz Powiatu informując, że komputery w 
urzędzie wymieniane są sukcesywnie. Zakup komputera był niezbędny ze 
względu na niemożność dalszego użytkowania, jego koszt wynosi 7 000 zł. 
Został on zakupiony na potrzeby Oddziału Oświaty, Kultury i Sportu.  

 
 

Ad. 5 Interpelacje i zapytania Radnych: 
 W tym punkcie głos zabrał Pan Radny Adrian Galach składając interpelacje: 

1) W nawiązaniu do odpowiedzi oznaczonej znakiem SPZOZ/001/24/2018 
oraz wypowiedzenia umowy dzierżawy 210/2013 z dnia 15 listopada 2013 
r. proszę o udzielenie rzetelnej i precyzyjnej odpowiedzi- z jakich środków 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej będzie dokonywał spłaty rat kredytów i 
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pożyczek wobec PKO BP i Magellan S.A wobec braku wpływu czynszu 
dzierżawnego? 

2) Proszę o udzielenie informacji w następujących zakresach: 
1 Czy do dnia 04.08.18 r. uregulowane zostały zaległe zobowiązania wobec 
Magellan S.A.? 
2 Czy AMG Centrum Medyczne sp z o.o. na dzień 04.08.2018 r. uregulowało 
zaległości wobec SPZOZ w Rawie Mazowieckiej z tytułu czynszu dzierżawnego? 
3 Czy AMG dokonało zapłaty kary umownej w wysokości 1 287 012 zł? 
4 Czy Zarząd Powiatu Rawskiego i Dyrekcja SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 
dokonały windykacji zapisanego w umowie dzierżawy 210/2013 z dnia 15 
listopada 2013 r. zabezpieczenia należytego wykonania umowy dzierżawy w 
wysokości 4,6 mln zł? Jeśli nie dokonano windykacji to proszę o udzielenie 
rzetelnej informacji kiedy środki pieniężne znajdą się na rachunku SPZOZ w 
Rawie Mazowieckiej? 

3) Proszę o udzielenie rzetelnej informacji w następujących zakresach: 
1 Ile kar umownych naliczono AMG Centrum Medyczne sp. z o.o. w trakcie 
trwania umowy dzierżawy od 1 stycznia 2014 r. do 12 lipca 2018 r. Jeśli 
nałożono kary proszę o udzielenie informacji czego dotyczyły i jaka była ich 
wysokość. 
2 Ile odsetek ustawowych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 12 lipca 2018 r. 
naliczono za opóźnienia w płatności czynszu dzierżawnego? 

4) W nawiązaniu do umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego 
Repertorium A nr 1160/2015 w dniu 08.05.2015 r. pomiędzy AMG 
Centrum Medyczne sp z o.o. a Zarządem Powiatu Rawskiego w kwestii 
darowizny środków pieniężnych AMG Centrum Medyczne sp z o.o. w 
związku z inwestycją  termomodernizacji Szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej celem pokrycia wkładu własnego inwestycji i spłaty 
pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi proszę o udzielenie rzetelnej informacji w 
następujących zakresach: 

1 Czy zgodnie z treścią umowy darowizny AMG Centrum Medyczne sp z o.o. 
dokonało w 2017 i 2018 darowizn w kwotach 176 780,52 i 173 218, 02? 
2 Czy kwestia kolejnych darowizn za lata 2019-2026 w kwocie 1,26 mln zł 
była przedmiotem porozumienia między Zarządem Powiatu a AMG Centrum 
Medyczne w związku z wypowiedzeniem umowy dzierżawy? 
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3 Jeśli kwestia ta nie była przedmiotem porozumienia czy Zarząd Powiatu 
Rawskiego bierze pod uwagę możliwość zaprzestania wpływu środków 
pieniężnych z tego tytułu? 
5) Na podstawie paragrafu 6, ustęp 5 pkt 3 umowy nr 203/2013 na 

przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w 
formie niematerialnej proszę o przedstawienie wykazu dokumentów 
stanowiących informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji 
finansowej Emitenta, które zostały w latach 2014-2018 r. przesłane przez 
Emitenta, czyli Powiat Rawski do Banku.  

 
W tym miejscu głos zabrał Wicestarosta Jacek Otulak informując,  

że w poprzedniej wypowiedzi pominął kwestię dróg, sesja ta jest sesją 
nadzwyczajną w związku z czym zakres przedstawianych informacji został 
ograniczony, jeżeli jest to konieczne informacja ta zostanie przedstawiona na 
następnej sesji. Wicestarosta prowadził rozmowy z Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury i droga Wilcze Piętki zostanie poprawiona.   
 
Ad. 6 Sprawy różne: 

Radny Adrian Galach zapytał gdzie mieściła się siedziba AMG w Sosnowcu, 
czy był to wynajęty biurowiec, jak ona wyglądała.  

Radny Henryk Majewski zauważył, iż problemem służby zdrowia jest 
niewydolny, zły system. Radny Majewski odniósł się do słów Radnego Pietrzaka 
w sprawie drogi Biała Rawska przez Zakrzew do Huty Zawadzkiej 
przypominając, że złożony został wniosek o dofinansowanie remontu do 
Wojewody Łódzkiego i został on odrzucony. Radny Majewski poinformował 
także o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, które odbędzie się 8 sierpnia, podczas 
którego omówione zostaną tematy związane ze złą sytuacją w rolnictwie.  
W posiedzeniu uczestniczył będzie Poseł Grzegorz Wojciechowski. 

Radny Jarosław Uchman zapytał czy nadal prezesem firmy AMG jest Pan 
Konrad Nowakowski a Prokurentem Pan Jacek Nowakowski. Kolejne pytanie 
dotyczyło przekazywania sprawozdania z pracy Zarządu w formie elektronicznej. 
Następnie Radny Uchman zauważył, że ma wątpliwości na temat informowania  
o terminie posiedzeń komisji (poprzez wysłanie SMS, bez porządku obrad). 
Radny zapytał także czym spowodowane było zwołanie sesji nadzwyczajnej, 
gdyż uważa, że w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości nadużywanie 
tego terminu jest niestosowne. 
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Radny Bogdan Pietrzak wrócił do tematu dróg informując, iż należy zwołać 
posiedzenie Komisji komunikacji, na którym zostaną podjęte decyzje  
o naprawach dróg. Zwrócił również uwagę na to, że należy uświadomić 
mieszkańcom miast kwestię jakości polskich produktów, są one najlepsze, trzeba 
zmienić myślenie dotyczące kupowania produktów w supermarketach.  

Radny Adrian Galach zauważył, że kilka dni po przejęcia szpitala z funkcji 
dyrektora rezygnuje obecna dyrektor, ponadto od początku obrad padają gorzkie 
słowa skierowane w kierunku spółki AMG, natomiast na pełniącą obowiązki 
Dyrektora Szpitala powołuje się dotychczasową menadżer szpitala zatrudnioną 
przez AMG, w związku z czym można wnioskować, że AMG nie było takie złe 
skoro występuje przedłużenie kadry. Radny zapytał kiedy zostanie ogłoszony 
konkurs na Dyrektora SP ZOZ. 

Wicestarosta Jacek Otulak odnosząc się do kwestii dostarczania sprawozdań z 
pracy Zarządu w formie elektronicznej poinformował, że sprawa ta zostanie 
przeanalizowana, dodał także, że jego zdaniem od przyszłej kadencji należy 
wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów. Jeśli chodzi o siedzibę spółki był 
to wynajęty biurowiec, w którym mieściły się biura. Zwołanie sesji 
nadzwyczajnej wynikało z konieczności wprowadzenia niezbędnych zmian w 
Statucie SPZOZ celem przystąpienia do ogłoszonych przez NFZ konkursów, 
informację o tych wymaganiach Zarząd Powiatu otrzymał w środę. Powierzenie 
Pani Leszczyńskiej obowiązków pełnienie funkcji Dyrektora SPZOZ było 
konieczne ponieważ dotychczasowa menadżer miała kontakt  
z lekarzami, Pani Leszczyńska pomogła jeszcze przed przejęciem szpitala od 
AMG w prowadzeniu rozmów. Ponadto zatrudnienie nowego dyrektora, 
nieznającego sytuacji szpitala utrudniłoby i spowolniło obecnie podejmowane 
kroki dotyczące kontraktowania. Konkurs zostanie ogłoszony w najbliższych 
dniach.  

Radny Jarosław Uchman zapytał, czy program lekowy Choroby Pompego 
powróci do rawskiego szpitala. 

Dyrektor Andrzej Latek odpowiedział, że Prezesem firmy AMG nie jest już 
Konrad Nowakowski, w KRSie widnieje Pan Witold Rozmarynowicz. Jeśli 
chodzi o program lekowy to NFZ ogłosił konkurs, który wygrał tomaszowski 
szpital prawdopodobnie na 5 lat. Niemniej jednak niewykluczone, iż zostaną 
przeprowadzone rozmowy by realizować program w Rawie na zasadzie 
podwykonawstwa. 

Wicestarosta Jacek Otulak poinformował, że władze Powiatu będą się starać 
by ten program wrócił, jednakże jest to trudny proces. Obecnie trwają prace by 
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szpital był kontraktowany jak dotychczas. Wynikają także nowe potrzeby 
rozwoju, między innymi utworzenie ortopedii.  

Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Pan Grzegorz Stefaniak 
informując, iż w tej kadencji jest to dopiero 2 sesja nadzwyczajna na 40, które się 
odbyły, w związku z czym nie jest ona nadużywana. Co do kwestii informowania 
poprzez SMS jest to najskuteczniejsza i najszybsza metoda informowania 
odnośnie nadzwyczajnych spotkań. Pracownicy Biura Rady stosują wszelkie 
metody by radnych skutecznie zawiadomić o zaistniałych okolicznościach. 
Wiceprzewodniczący Rady poprosił także by Dyrektor Latek przekazał 
pracownikom SPZOZ słowa uznania za ich pracę, dzięki której przejęcie szpitala 
okazało się skuteczne, bez niedogodności dla pacjentów.  

Radny Jarosław Uchman dodał, że jego zdaniem niepotrzebne jest  
gloryfikowanie czegoś co jest naturalnym obowiązkiem urzędnika, za co czerpie 
wynagrodzenie i co jest wpisane do jego obowiązków. Nadużywanie sesji 
nadzwyczajnej w stosunku do wprowadzania po raz kolejny zmian w statucie 
SPZOZ jest niestosowne. Zdaniem Radnego sesja taka powinna odbywać się gdy 
wydarzy się naprawdę coś co na to miano zasługuje. 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Grzegorz Stefaniak poinformował, iż radny 
pomylił pojęcie sesji nadzwyczajnej z sesja uroczystą.  

Radny Marian Krzyczkowski zwrócił uwagę na fakt, że obowiązki 
pracownicze można wykonywać w różny sposób. Dzięki pracy wielu osób nie 
dopuszczono do ewakuacji szpitala, obowiązki te zostały wykonane sumiennie  
i rzetelnie. Radny dodał także, że sesja nadzwyczajna zwoływana jest  
z powodów technicznych i zapisane to jest w Statucie Powiatu.  

Radny Jarosław Uchman przypomniał dotychczasowe działania podejmowane 
w kwestii szpitala, prośby o podpisanie aneksów oraz notoryczne zwracanie 
uwagi na jego złą sytuację pozostające bez reakcji. Poinformował także, że jego 
zdaniem bardzo dobrze, że umowa ze spółką AMG została rozwiązana, ale 
powinno stać się to dużo wcześniej. 

Radny Henryk Majewski zauważył, że przez 4 lata kadencji nie usłyszał 
nigdy od radnego Uchmana pomysłu jak powinno wyglądać funkcjonowanie 
szpitala i co należy zrobić by poprawić jego sytuację, jedynie narzekania na 
działalność Zarządu.  

Radny Jarosław Kobierski stwierdził, że jego zdaniem firma AMG  
w pierwszym okresie działalności dobrze zarządzała szpitalem, dzięki czynszowi 
dzierżawnemu znacząco zmniejszyło się jego zadłużenie. Dzięki restrukturyzacji 
szpitala, która co prawda poszła za daleko w stosunku do kadry pracowniczej, ale 
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była konieczna, aby szpital funkcjonował. Ponadto uważa, że należy zrobić 
wszystko by utworzyć spółkę samorządową w celu dalszego funkcjonowania 
szpitala. 

Zdaniem Radnego Adriana Galacha występowanie do samorządów  
o wsparcie finansowe nie jest konieczne, ponieważ Zarząd i SPZOZ powinni 
wystąpić do spółki o zwrot kwoty zabezpieczenia umowy w wysokości 4,6 mln 
złotych i 12stokrotności czynszu dzierżawnego i wtedy niepotrzebne byłoby 
dodatkowe wsparcie. Ponadto podpisywano kolejne aneksy idąc na rękę spółce, 
która bardzo źle zarządzała szpitalem. 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Grzegorz Stefaniak stwierdził, że trudno nie 
zauważyć dobrych działań Zarządu oraz pracowników starostwa mających na 
celu poprawę sytuacji szpitala, natomiast poza mówieniem o tym jak jest źle Klub 
Radnych PiS nie robi nic innego, nie ma żadnych pomysłów.  

Radny Marian Krzyczkowski przypomniał, że na wszystkie pytania zadawane 
przez radnego Galacha odpowiedź udzielana była wielokrotnie. Radni otwarci są 
na dyskusję, jednakże nie w taki sposób. Odzyskanie należności, o których 
wspomina radny Galach będzie wymagało spraw sądowych, na pewno firma nie 
będzie szła na rękę powiatowi. Restrukturyzacja prowadzona przez AMG 
doprowadziła do utracenia wielu kontraktów, pieniądze te przepadły. Firma 
zapewne nie przewidziała takiej sytuacji.  

Radny Henryk Majewski poinformował, że do 2015 roku subwencja 
oświatowa wystarczała na finansowanie szkolnictwa, w następnych latach była 
ona zmniejszana i doprowadziło to do sytuacji, w której w roku ubiegłym 
wystąpiła konieczność dołożenia 4 milionów, w tym roku występuje taka sama 
sytuacja. Pieniądze, które zostały dołożone do oświaty można by przeznaczyć na 
szpital.  

Dyrektor Andrzej Latek poinformował, że w umowie po zapisach, które 
cytuje radny Galach są inne, równoznaczne. Poprosił także o to by nie 
informować o podjętych krokach w celu wyegzekwowania należności, gdyż 
informacja ta mogłaby dotrzeć do spółki AMG. Dyrektor poinformował też,  
że wszelkie działania podjęte w celu przejęcia szpitala celowo zostały 
przeprowadzone bez poprzedniego informowania Rady by sytuacja ta nie została 
przewidziana przez AMG.  

Radny Jarosław Uchman podziękował radnego Galachowi za merytoryczne  
i  pełne argumentów wypowiedzi. Radny nie rozumie ataków na grupę radnych 
PiS. Radny Uchman poinformował, że od początku kadencji proponowali 
rozwiązania, które były odrzucane. Ponadto pomysł spółki był wcześniej 



 16 

proponowany przez grupę radnych jednak nie został uwzględniony. Została 
zaproponowana wspólna sesja ze wszystkimi samorządami i także pomysł ten 
został odrzucony.  

Radny Adrian Galach poinformował, że Dyrektor Latek mija się z prawdą, 
gdyż pierwsze poręczenie zostało udzielone przez Temple Libra Grupa 
Finansowa. 

Dyrektor Latek odpowiedział, że mówimy o stanie faktycznym. 
Radny Galach wskazał, że umowa wyraźnie wykazywała w jakiej formie 

powinno zostać wniesione to zabezpieczenie i był to istotny punkt przetargu. 
Stroną umowy dzierżawy jest Zarząd i Dyrekcja SP ZOZ więc to oni posiadali 
narzędzia kontrolne wobec podmiotu, które nie zostały podjęte,  
a podpisywane były tylko kolejne aneksy.   

Radny Bogdan Pietrzak dodał, że w momencie podpisywania umowy ze 
spółką należało mieć wiedzę, że nie będzie działała charytatywnie. Spółka 
podejmuje działania w celu wygenerowania zysku, w tym przypadku 
ograniczając działalność podmiotu leczniczego- szpitala. Partia rządząca jest 
odpowiedzialna za stan rzeczy, gdyż zajmuje wszystkie stanowiska. Klub radnych 
PiS wielokrotnie proponował różne rozwiązania w tym temacie.  

Radny Marian Krzyczkowski przypomniał, że w momencie wydzierżawiania 
szpitala SPZOZ nie mógł dalej funkcjonować, a utworzenie spółki samorządowej 
było niewykonalne. Poza tym była podjęta przez Radę uchwała zezwalająca na 
dzierżawę. Jeśli chodzi o propozycję Klubu Radnych PiS zawsze były one 
analizowane i głosowane, takie są prawa demokracji. 

Wicestarosta Jacek Otulak poinformował, że od lat szpital jest źle 
finansowany i jest to główna bolączka. Zachęca także do współpracy w celu 
poprawienia sytuacji szpitala. 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Grzegorz Stefaniak poinformował  
o wyborach do nowej kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego i możliwości zgłaszania kandydatur oraz o wspólnym integracyjnym 
rajdzie rowerowym, który odbędzie się 1 września w sobotę dla upamiętnienia 
100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.  
 
 
Ad. 7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pan Grzegorz Stefaniak 
- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 12:00 dokonał 
zamknięcia obrad XL nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
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W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządziła: Patrycja Wróblewska-Firek 
 
  


