
P R O T O K Ó Ł  NR  VII/2019 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2019 roku  
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego Pan Ryszard Imioła  

o godz. 1100 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. 

Wniosek  o włączenie dodatkowego punktu do porządku obrad sesji zgłosił 
Radny Jarosław Kobierski – zaproponował jako punkt 13 stanowisko w sprawie 
braku postępów w zakresie wyceny i zapłaty za przejęte grunty pod budowę 
obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Kurzeszyn. 

Radny Paweł Jakubowski zgłosił uwagi do treści zaproponowanego 
stanowiska Rady: po pierwsze prace ruszyły przy budowie obwodnicy ruszyły 
we wrześniu 2018 roku, a druga kwestia to powołanie rzeczoznawców – na 
spotkaniach z mieszkańcami padła deklaracja o powołaniu rzeczoznawców  
do końca lutego 2019 i tacy zostali powołani, jednocześnie nie padła deklaracja 
o dokonaniu wyceny i wypłacie odszkodowań w tym terminie. 

Rada Powiatu Rawskiego w głosowaniu jednogłośnie dokonała zmiany  
w porządku obrad sesji.   

W związku z powyższym przystąpiono do realizacji następującego porządku 
obrad: 

 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2019; 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2019-2039; 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych  
w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 2019; 
5. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu Rawskiego do 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury; 
6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Rawa Mazowiecka zarządzania 
drogami powiatowymi; 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej na lata 2019-2021; 
8. Sprawozdanie z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Rawie Mazowieckiej oraz informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu systemu 
pieczy zastępczej za 2018 rok i wykaz potrzeb; 
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9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok; 
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 
11. Ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie 
rawskim za 2018 rok; 
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu Rawskiego; 
13. Stanowisko w sprawie braku postępów w zakresie wyceny i zapłaty za przejęte 
grunty pod budowę obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości 
Kurzeszyn; 
14. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady; 
15. Wnioski i oświadczenia Radnych; 
16. Sprawy różne; 
17. Zamknięcie obrad. 
            
Ad.2 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku 
bieżącego. Omówienia dokonał Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu 
Rawskiego: 
Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 

W dziale 600 – transport i łączność dokonuje się zwiększenia planowanych 
wydatków bieżących w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na dotację  
na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 
W dziale 801 – oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia o kwotę 5 000 
zł planu dochodów i wydatków bieżących w Zespole Szkół – Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Ponadto w powyższym 
dziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Dodatkowo zwiększeniu ulega plan 
dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów: „Pracuj w branży 
HoReCa” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/17-00 w Zespole Szkół CEZiU  
w Rawie Mazowieckiej, „Motoryzacja moja pasja” umowa Nr RPLD.11.03.01-
10-0038/17-00 w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej. Wprowadza się 
również plan na dochody i wydatki związane z realizacją projektu „Szkoła 
nowego wymiaru” umowa nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00 w Liceum 
Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej. Zwiększeniu ulegają również 
wydatki związane z projektem „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” realizowanym przez Starostwo 
(zwiększenie o kwotę 2 558 zł). 
Zwiększone wydatki w dziale 600 oraz w dziale 801, w tym między innymi 
wkład własny w realizację projektu w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie 
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Mazowieckiej finansowane będą zwiększonymi przychodami z tytułu wolnych 
środków z lat ubiegłych. Pozostałe środki ze zwiększonych przychodów zasilą 
rezerwę ogólną w kwocie 100 000 zł oraz rezerwę oświatową w wysokości 83 
480 zł. 
Przychody, Rozchody 2019 roku - dokonuje się zwiększenia przychodów  
z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 803 112 zł oraz zwiększenia 
rozchodów o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na planowane do udzielenia  
w 2019 roku pożyczki. 
Dotacje udzielone w roku 2019 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 
do sektora finansów publicznych - zwiększenia: 
100 000 Miasto Rawa Mazowiecka 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku  
- zwiększenie: 
1 zł „Pracuj w branży HoReCa” 
1 zł „Motoryzacja moja pasja” 
2 558 zł „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” 
80 475 zł „Szkoła nowego wymiaru” 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zwiększenia: 
1 zł „Pracuj w branży HoReCa” – wydatki majątkowe, 
1 zł „Motoryzacja moja pasja” – wydatki majątkowe, 
2 558 zł „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” – wydatki majątkowe, 
535 692 zł „Szkoła nowego wymiaru” – wydatki bieżące, 
80 475 zł „Szkoła nowego wymiaru” – wydatki majątkowe. 
          Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów połączonej z Komisją 
Oświaty i Komisją Zdrowia przedstawił pan Radny Jarosław Kobierski. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła uchwałę  
nr VII/44/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019. 
 Uchwała nr VII/44/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019 oraz protokół  
głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego 
protokołu.  
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Ad.3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata  
2019-39. 
Zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie zmian budżetu roku 2019 oraz art. 229 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się 
Wieloletnią Prognozę Finansową, w zakresie 2019 roku do Budżetu Powiatu. 
Ponadto wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć. 
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi  
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - zwiększenia: 
1.„Szkoła nowego wymiaru” RPLD.11.01.02-10-0021/18-00 realizowany przez 
Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 
Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Całkowita wartość projektu 
666 865 zł. Rok 2019 – 535 692 zł - wydatki bieżące, w tym 16 520 zł wkład 
własny, 80 475 zł - wydatki majątkowe. Źródła finansowania - środki z budżetu 
krajowego 89 858 zł (w tym wkład własny powiatu 35 551 zł), środki z budżetu 
UE 577 007 zł. 
2. „Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury  
w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków 
zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół  
– Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika  
w Rawie Mazowieckiej” UDA-RPLD.07.04.01-10-0006/16-00, Program jest 
realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. Całkowita 
wartość projektu 1 235 000 zł. Rok 2019 – 2 558 zł – wydatki majątkowe. 
Zmiany: 
1."Pracuj w branży HoReCa" RPLD.11.03.01-10-0042/17-00 realizowany przez 
Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej - zadanie będzie realizowane  
w latach 2019-2020. Całkowita wartość projektu 1 403 976 zł. Rok 2019 – 860 
986 zł - wydatki bieżące, w tym 25 000 zł wkład własny, 43 732 zł - wydatki 
majątkowe. Źródła finansowania: 
Środki z budżetu krajowego 125 222 zł (w tym wkład własny powiatu 50 000 zł) 
Środki z budżetu UE 1 278 754 zł 
2."Motoryzacja moja pasja" RPLD.11.03.01-10-0038/17-00 realizowany przez 
Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej 
Całkowita wartość projektu 1 478 182 zł. 
Rok 2019 – 769 218 zł - wydatki bieżące, w tym 25 000 zł wkład własny, 
186 511 zł - wydatki majątkowe. 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu krajowego 129 344 zł (w tym wkład własny powiatu 50 000 
zł), środki z budżetu UE 1 348 838 zł 
             Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów połączonej z Komisją 
Oświaty i Komisją Zdrowia przedstawił pan Radny Jarosław Kobierski. 
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Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła uchwałę  
nr VII/45/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2019-39. 
 Uchwała nr VII/45/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-39 oraz protokół  głosowania  
za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 
2019. Projekt uchwały omówił Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu 
Rawskiego: 

W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych 
dla powiatu mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje  
z mieszkańcami powiatu. Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet 
obywatelski. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
powiatu określa uchwała rady powiatu. Rada powiatu określa wymagania, jakie 
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności: 
1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty; 
2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym 
nie może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu 
obywatelskiego, w której zgłaszany jest projekt; 
3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do zgodności z prawem, 
wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb 
odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania; 
4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich  
do publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzenia 
głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania. 
 Radny Adrian Galach wyraził zadowolenie, że rozwiązanie (tj. budżet 
obywatelski) które wielokrotnie proponował Klub Radnych Prawa  
i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu Rawskiego wreszcie zostaje wprowadzony 
w powiecie rawskim. Radny Galach zgłosił też uwagi do funkcjonowania 
budżetu obywatelskiego w przyszłych latach (tj. ogłaszanie harmonogramu 
budżetu przez Zarząd Powiatu, zgłaszanie tylko przez mieszkańców i zniesienie 
limitu wieku). 

Radny Adam Lesiak zaproponował, żeby rozważyć też przeznaczenie części 
środków na projekty ogóle (np. trzy), a część środków przeznaczyć na projekty 
zgłaszane z poszczególnych gmin powiatu. 

Starosta Rawski przyznał, że środki finansowe przewidziane na budżet 
obywatelski są skromne; jest szansa żeby były przeznaczone wyższe, pod 
warunkiem, że samorząd powiatowy będzie otrzymywał wystarczające środki na 
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takie obszary działalności jak np. oświata czy służba zdrowia, a te na chwilę 
obecną są niewystarczające.  

  Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów połączonej z Komisją 
Oświaty i Komisją Zdrowia przedstawił pan Radny Jarosław Kobierski.      
      Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła uchwałę  
nr VII/46/2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 
2019 r.  
          Uchwała nr VII/46/2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu 
Rawskiego w roku 2019 oraz protokół głosowania za pomocą urządzeń  
do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu 
Rawskiego do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

Jak poinformował Starosta Józef Matysiak wpłynęło pismo o desygnowanie 
przedstawiciela na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 
Dorzecza Bzury; nagranie z sesji Rady Powiatu od 34 min. 30 sek. do 59 min. 
https://www.youtube.com/watch?v=0GUwP5A9ODE . 
     Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła uchwałę  
nr VII/47/2019 w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu Rawskiego do 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury; delegowanym 
przedstawicielem został Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski  
          Uchwała nr VII/47/2019 w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu 
Rawskiego do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz protokół 
głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki  
do niniejszego protokołu. 
 
Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Rawa Mazowiecka 
zarządzania drogami powiatowymi.  

Jak poinformowała Pani Małgorzata Killman – dyrektor Wydziału 
Infrastruktury, Zarząd Powiatu wystąpił pismem nr WI.I.7114.5.2018.MK z dnia 
28.12.2018r. do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z propozycją przejęcia 
zadań wynikających z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych w zakresie dróg powiatowych położonych na terenie Miasta Rawa 
Mazowiecka. Podjęta uchwała pozwoli Zarządowi Powiatu na przekazanie 
miastu Rawa Mazowiecka zadań i środków w oparciu o zawarte porozumienie 
pomiędzy zarządcami dróg; nagranie z sesji Rady Powiatu od 59 min. 10 sek.  
do 1 godz. 7 min. 50 sek. https://www.youtube.com/watch?v=0GUwP5A9ODE . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0GUwP5A9ODE
https://www.youtube.com/watch?v=0GUwP5A9ODE


 7 

   Pozytywną opinię Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 
przedstawił jej przewodniczący Pan Radny Łukasz Sekuter.      
      Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła uchwałę  
nr VII/48/2019 w sprawie powierzenia Miastu Rawa Mazowiecka zarządzania 
drogami powiatowymi.                                                                                 

Uchwała nr VII/48/2019 w sprawie powierzenia Miastu Rawa Mazowiecka 
zarządzania drogami powiatowymi oraz protokół głosowania za pomocą 
urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  

 
Ad.7  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju 
Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021. 

Projekt uchwały omówiła Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska – dyrektor 
PCPR w Rawie Mazowieckiej: 

Do zadań własnych Powiatu określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.998  
ze zm.) zwanej dalej "ustawą" należy opracowanie i realizacja trzyletnich 
programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej. Program zawiera zadania 
Powiatu nałożone cytowaną ustawą, w tym określenie corocznego limitu nowo 
tworzonych rodzin zastępczych zawodowych. Trzyletni "Powiatowy Program 
Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019 - 2021" zakłada, poprzez rozwój rodzinnej 
pieczy zastępczej, zapewnienie dziecku pozbawionemu opieki rodziców prawa  
do stabilnego, rodzinnego i trwałego środowiska rodzinnego. Zakłada się,  
że realizacja Programu umożliwi w kilkuletniej perspektywie ograniczenie 
umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz zwiększy 
zasoby Powiatu Rawskiego w zakresie pieczy zastępczej. 
          Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów połączonej z Komisją Oświaty  
i Komisją Zdrowia przedstawił pan Radny Jarosław Kobierski. 

  Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (12 głosów za, jeden Radny nie brał 
udziału w głosowaniu) przyjęła uchwałę nr VII/49/2019 w sprawie przyjęcia 
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021.  
     Uchwała nr VII/49/2019 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju 
Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021 oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń 
do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad.8 Sprawozdanie z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Rawie Mazowieckiej oraz informacja dotycząca realizacji zadań  
z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2018 rok i wykaz potrzeb. 
 Sprawozdanie przedstawiła Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska – dyrektor 
PCPR w Rawie Mazowieckiej; sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
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Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła  sprawozdanie  
z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej oraz informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu systemu pieczy 
zastępczej za 2018 rok i wykaz potrzeb.                                                                                 

Sprawozdanie oraz protokół głosowania za pomocą urządzeń do głosowania 
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad.9 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.  

Informację przedstawiła Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska – dyrektor 
PCPR w Rawie Mazowieckiej; ocena stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (13 głosów za) przyjęła ocenę   
zasobów pomocy społecznej za 2018 rok..                                                                                 

Ocena oraz protokół głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią 
załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
       Projekt uchwały omówił Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej: 

 (nagranie od 1 godz. 38 min. 00 sek. do 1 godz. 47 min. 10 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=0GUwP5A9ODE ). 

W związku z upływem kadencji Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Rada Powiatu Rawskiego, 
jako podmiot uprawniony w trybie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
roku o działalności leczniczej powołuje Radę Społeczną w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na kolejną 
kadencję (2019-2024)i zwołuje jej pierwsze posiedzenie. Rada Społeczna składa się 
z 9 członków /zgodnie ze Statutem SPZOZ/ tj. przewodniczącego, którym z mocy 
ustawy jest starosta lub osoba przez niego wyznaczona oraz 8 członków, którymi  
są przedstawiciele wybrani przez Rady Gmin i Miast z terenu Powiatu Rawskiego, 
Radę Powiatu i Wojewodę Łódzkiego. Zgodnie z powyższą ustawą, Radę 
Społeczną SPZOZ powołuje i odwołuje Rada Powiatu, stąd konieczność podjęcia 
niniejszej uchwały. 

Radny Adrian Galach zapytał czy poprzednia Rada Społeczna SPZOZ 
przygotowała sprawozdanie ze swojej działalności w poprzedniej kadencji. 

Dyrektor Latek odpowiedział, że takiego sprawozdania nie ma, nie zna też 
przepisu na podstawie którego ma być przygotowywane takie sprawozdanie, choć 
nic nie stoi na przeszkodzie żeby takie sprawozdanie zostało przygotowane. 

Radny Galach poprosił, żeby takie sprawozdanie zostało jednak przygotowane. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0GUwP5A9ODE
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             Pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej  połączonej  
z Komisją Oświaty i Komisją Budżetu przedstawił pan Radny Jarosław 
Kobierski. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (12 głosów za) przyjęła uchwałę  
nr VII/50/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
 Uchwała nr VII/50/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oraz protokół  
głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad.11 Ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego  
w powiecie rawskim za 2018 rok. Informację przedstawił pan Krzysztof Gawot  
- Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Polityki Społecznej 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
(nagranie od 1 godz. 48 min. 20 sek. do 2 godz. 1 min. 30 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=0GUwP5A9ODE). 
     Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (12 głosów za) przyjęła stanu 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie rawskim za 2018 
rok. Ocena oraz protokół głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią 
załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad.12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rawskiego. 
(nagranie od 2 godz. 1 min. 40 sek. do 2 godz. 38 min. 30 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=0GUwP5A9ODE ). 

 

Na wstępie głos zabrał Pan Adrian Galach - przewodniczący Klubu Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu Rawskiego i zaznaczył, że wszystkie 
okoliczności podniesione we wniosku o odwołanie są uzasadnione i podtrzymał 
wniosek o odwołanie pan Ryszarda Imioły z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Rawskiego.  

Starosta Rawski Józef Matysiak, zabierając głos stwierdził, że wniosek jest 
nieuzasadniony; przytoczył też dane dotyczące czasu wystąpień poszczególnych 
radnych podczas sesji, na której rozpatrywany był wniosek Burmistrza Miasta 
Rawa Mazowiecka o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym 
Rady Powiatu Rawskiego (...), Starosta złożył jednocześnie wniosek o zakończenie 
dyskusji i przejście do głosowania – 8 radnych było za, 4 radnych się wstrzymało.  
      W związku z czym powołana została komisja skrutacyjna do przeprowadzenia 

https://www.youtube.com/watch?v=0GUwP5A9ODE
https://www.youtube.com/watch?v=0GUwP5A9ODE
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głosowania tajnego nad odwołaniem Wiceprzewodniczącego w składzie: Łukasz 
Sekuter, Grzegorz Stefaniak i Adam Lesiak, przyjęto regulamin głosowania  
i przeprowadzono głosowanie tajne nad odwołaniem Pana Ryszarda Imioły  
z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rawskiego. Po przeliczeniu 
głosów komisja skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania tajnego: 
uprawnionych i obecnych było 12 radnych, za odwołaniem głosowało 4 radnych, 
przeciw odwołaniu 8 wobec czego Komisja Skrutacyjna stwierdziła,  
że nie uzyskano minimalnej liczby głosów do dokonania odwołania z funkcji 
wiceprzewodniczącego Rady, w związku z czym radny Ryszard Imioła nie został 
odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rawskiego. 

Ad.13 Stanowisko w sprawie braku postępów w zakresie wyceny i zapłaty  
za przejęte grunty pod budowę obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej  
w miejscowości Kurzeszyn. 

Radny Jarosław Kobierski odczytał projekt stanowiska, uwzględniając zmiany 
jakie zaproponował Radny Paweł Jakubowski; stanowisko stanowi załącznik  
do niniejszego protokołu. Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (12 głosów za) 
przyjęła przedmiotowe stanowisko.                                                                                 

Stanowisko oraz protokół głosowania za pomocą urządzeń do głosowania 
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  

 
Ad.14 Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady. Wykonanie 
uchwał podjętych na VI sesji Rady Powiatu Rawskiego przedstawił Wicestarosta 
Jacek Otulak. 
 Rada Powiatu Rawskiego na sesji w dniu 8 marca 2019 r. podjęła następujące 
uchwały: 

1. Uchwała nr VI/38/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019; 
2. Uchwała nr VI/39/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2039; 
3. Uchwała nr VI/40/2019 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 2019 r. 

4. Uchwała nr VI/41/2019 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawskiego w 2019 roku; 

5. Uchwała nr VI/42/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu 
Rawskiego; 

6. Uchwała nr VI/43/2019 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym 
powiatu rawskiego. 
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Uchwały zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu lub Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej jako organom nadzoru, a uchwały wymagające publikacji 
przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

     
Ad. 15 Wnioski i oświadczenia Radnych: 

Pan Radny Adrian Galach zaapelował żeby przedstawiana była informacja  
o pracy Zarządu Powiatu między sesjami, a także o bieżące publikowanie 
protokołów z pracy Zarządu Powiatu Rawskiego, gdyż jest to dokonywane  
z dużym opóźnieniem. 

Radny Adrian Galach poinformował też o tym, że odmówiono mu 
udostepnienia sprawozdania finansowego SPZOZ za rok obrotowy 2018, 
informując iż z takim sprawozdaniem zapoznany zostanie dopiero w miesiącu 
czerwcu, gdy będzie ono przedstawiane Radzie Powiatu. 
 
Ad. 16 Sprawy różne: 

(nagranie od 2 godz. 48 min. 45 sek. do 4 godz. 8 min. 00 sek.   
https://www.youtube.com/watch?v=0GUwP5A9ODE  ). 

Radny Adrian Galach zapytał o pożyczkę dla SPZOZ w wysokości 
496 333,25 zł z przeznaczeniem na wypłatę za zaległe kontrakty lekarskie  
za czerwiec - lipiec 2018 roku, o której dowiedział się czytając protokół  
z posiedzenia Zarządu Powiatu – Radny Galach poprosił o bardziej szczegółowe 
wyjaśnienia i dlaczego nie pojawił się ten temat na posiedzeniu Komisji Zdrowia 
ani na sesji Rady Powiatu. 

Starosta Rawski wyjaśnił że dzierżawca szpitala, któremu wypowiedziano 
umowę nie zapłacił tych kontraktów i konieczne było zabezpieczenie środków 
finansowych na taką wypłatę. 

Radny doprecyzował, ze chodzi o podstawę prawną na jakiej została  
ta pożyczka udzielona. 

Skarbnik odpowiedział, że na dzisiejszej sesji wprowadzono zmianę  
w uchwale budżetowej, w której jest upoważnienie do udzielania przez Zarząd 
Powiatu pożyczki do kwoty 500 tys. zł. 

Radny Galach zwrócił się po raz kolejny o publikację wszystkich umów 
kredytowych i pożyczkowych zawieranych przez Powiat Rawski i SPZOZ,  
tak żeby radni jak i opinia publiczna taką wiedzę posiadali. 

Starosta Rawski odpowiedział, że polityka finansowa Powiatu jest jawna, 
ponadto udzielane są odpowiedzi na wszystkie wystąpienia radnych i poprosił 

https://www.youtube.com/watch?v=0GUwP5A9ODE
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żeby nie próbować wywoływać takiego wrażenia, że cokolwiek jest tajnego  
w finansach Powiatu, bo są to finanse publiczne. 

Radny Adrian Galach powtórzył tez swój wniosek o przeprowadzenie audytu 
zewnętrznego w Szpitalu Św. Ducha. 

W dalszej części spraw różnych dyskusja dotyczyła sytuacji w szpitalu  
Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej (nagranie od 3 godz. 00 min. 00 sek.  
do 4 godz. 8 min. 00 sek. https://www.youtube.com/watch?v=0GUwP5A9ODE ). 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poinformował o możliwości zgłaszania 

się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Powiatu Rawskiego 
(do dnia poprzedzającego przedstawienie raportu, a to nastąpi na sesji  
31 maja 2019 r.). 

Wicestarosta Jacek Otulak zaprosił na obchody 228 Rocznicy Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja oraz organizowany przy tej okazji festyn organizacji 
pozarządowych Radosne Święto. 
 
Ad.17 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pan Ryszard Imioła  
- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 16:30 dokonał 
zamknięcia obrad VII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 

Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu 
Ryszard Imioła 

                  
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu 
- integralną część protokołu stanowi nagranie z sesji zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej ( https://www.youtube.com/watch?v=0GUwP5A9ODE  )  
Sporządził: Tomasz Góraj  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0GUwP5A9ODE
https://www.youtube.com/watch?v=0GUwP5A9ODE

