
P R O T O K Ó Ł  NR  VIII/2019 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 31 maja 2019 roku  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego Pan Ryszard Imioła  
o godz. 1115 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 14 Radnych, co wobec 
ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum pozwalające  
na podejmowanie wiążących decyzji. Do porządku obrad uwag nie zgłoszono. 

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 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie w Powiecie Rawskim na lata 2018-2022; 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego 
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2023; 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną 
wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego dodatkowe 
wyposażenie; 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Pracuj z Nami”; 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego ideologii 
LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender); 
10. Przedstawienie raportu o stanie powiatu rawskiego za 2018 rok; 
11. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady; 
12. Wnioski i oświadczenia Radnych; 
13. Sprawy różne; 
14. 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: 
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Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 
W dziale 600 – transport i łączność w związku z przyznanym 
dofinansowywaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych z Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 
dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków majątkowych  
w kwocie 2 222 428 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. 
Jednocześnie dostosowaniu ulega klasyfikacja budżetowa wkładu własnego 
powiatu w realizację dofinansowywanych zadań. W powyższym dziale na 
podstawie umowy FN.1.2019 z dnia 20 maja 2019 roku z Gminą Miastem Rawa 
Mazowiecka w związku z przyznaną pomocą finansową w kwocie 70 000 zł dla 
Powiatu Rawskiego zwiększeniu ulegają dochody i wydatki majątkowe  
z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Targowej 
w Rawie Mazowieckiej. 
W dziale 801 – oświata i wychowanie zwiększeniu ulega plan dochodów  
i wydatków związanych z realizacją projektu „Zajęcia pozalekcyjne szansa na 
lepszą przyszłość” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0026/18-00 w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Wkład własny w realizację wyżej 
wymienionego projektu zabezpieczony zostaje środkami z rezerwy celowej 
oświatowej. Z wolnych środków z lat ubiegłych dokonuje się zwiększenia 
wydatków bieżących w Starostwie w dziale 851 – ochrona zdrowia o kwotę  
43 050 zł oraz w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
o kwotę 11 140 zł - dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie 
Mazowieckiej. Zgodnie z umową nr 4/PFRON/2019 (nr 111/2019)  
z Województwem Łódzkim z dnia 24 maja 2019 dotyczącą dofinansowania ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 edukacyjna 
opieka wychowawcza zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 300 
000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Roboty budowlane związane  
z termomodernizacją budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych - etap 2”. Dodatkowo na realizację powyższego zadania  
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z wolnych środków 
z lat ubiegłych zabezpiecza się kwotę 82 000 zł. 
Przychody, Rozchody 2019 roku - dokonuje się zwiększenia przychodów  
z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 636 190 zł (w tym 82 000 zł 
środki z ochrony środowiska) 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: 
11 140 zł - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku 
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Zmniejszenie: 
1 388 554 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E Zawady – Biała Rawska 
– 3.01 km” 
833 874 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – (Mogielnica) na 
odcinku od km 10+300 do km 12+760 – 2,46 km” 
Zwiększenie: 
70 000 zł „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Targowej w Rawie 
Mazowieckiej” 
1 388 554 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E Zawady – Biała Rawska 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska  
od km7+054 do km 7+629, od km 8+900 do km 9+335, od km 10+335 do km 
12+334” 
833 874 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – (Mogielnica) na 
odcinku od km 10+300 do km 12+760 ” 
300 000 zł „Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków 
Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 
oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych etap 2” 
82 000 zł „Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków 
Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 
oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych etap 2” 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zwiększenia: 
598 587 zł „Zajęcia pozalekcyjne szansa na lepszą przyszłość” – wydatki 
bieżące. 

Radny Paweł Jakubowski złożył wniosek o zmianę projektu uchwały 
poprzez wykreślenie par. 8 uchwały, który upoważnia Zarząd Powiatu 
Rawskiego do udzielania pożyczek do wysokości 1 mln zł, a uchwała 
budżetowa przewidywała limit udzielanych pożyczek przez Zarząd  
do wysokości 500 tys. zł. 

Wniosek poparł Radny Adrian Galach, uzasadniając to tym żeby  
nie powodować sytuacji, w której pożyczki w wysokości do 1 mln zł udzielane 
przez Zarząd Powiatu będą pozostawać poza kontrolą Rady Powiatu. 

Starosta Józef Matysiak wyjaśnił, że jedyny cel takiego zapisu to możliwość 
udzielenia pożyczki dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
Wniosek został przegłosowany (w głosowaniu imiennym) przy 6 głosach za i 8 
głosach przeciw wniosek został odrzucony. 
          Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił pan Radny 
Jarosław Kobierski. 

Rada Powiatu Rawskiego przy 8 głosach za i 6 głosach wstrzymujących się 
przyjęła uchwałę nr VIII/51/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019. 
 Uchwała nr VIII/51/2019 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.„Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość” RPLD.11.01.02-10-
0026/18-00 realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie 
Mazowieckiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. 
Całkowita wartość projektu 667 336 zł. Rok 2019 – 598 587 zł - wydatki 
bieżące, w tym 17 393 zł wkład własny, źródła finansowania: środki z budżetu 
krajowego 89 074 zł (w tym wkład własny powiatu 34 648 zł), środki z budżetu 
UE 578 262 zł 
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - zwiększenia: 
1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska – etap II" 
Wartość kosztorysowa zadania 4 416 244,00 zł. Nakłady poniesione do 2018 
roku 1 639 136,00 zł. Nakłady planowane na 2019 rok 2 777 108,00 zł, w tym 
środki własne powiatu 1 388 554,00 zł. 
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – (Mogielnica) na odcinku 
od km 10+300 do km 12+760. Wartość kosztorysowa zadania 6 723 140,00 zł. 
Nakłady poniesione do 2018 roku 5 055 392,00 zł. Nakłady planowane na 2019 
rok 1 667 748,00 zł, w tym środki własne powiatu 833 874,00 zł. 
            Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił pan Radny 
Jarosław Kobierski. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (14 głosów za) przyjęła uchwałę  
nr VIII/52/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2019-39. 
 Uchwała nr VIII/52/2019 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 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 
Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawskim na lata 2018-2022. Projekt 
uchwały omówił Halina Bartkowicz - Błażejewska – dyrektor PCPR w Rawie 
Mazowieckiej: 
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         Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań powiatu należy opracowanie  
i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie. "Powiatowy Program Przeciwdziałania 
Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022" 
„został opracowany i przyjęty na Sesji Rady Powiatu Rawskiego uchwałą  
nr III/19/2018. W związku z prowadzonym monitoringiem założonych działań 
w Programie, zachodzi konieczność jego modyfikacji. Pozytywną opinię 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej połączonej z Komisją Oświaty i Komisją 
Zdrowia przedstawił pan Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Imioła. Rada 
Powiatu Rawskiego przy 14 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się przyjęła 
uchwałę  
nr VIII/53/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawskim na lata 2018-2022.  
          Uchwała nr VIII/53/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 
Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawskim na lata 2018-2022 oraz 
protokół głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki  
do niniejszego protokołu.  
 
Ad.5 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego 
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2023. 
Jak poinformowała Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska – dyrektor PCPR  
w Rawie Mazowieckiej Powiat Rawski uczestniczy w programie Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą "Program 
wyrównywania różnic między regionami III". Jednym z warunków, które należy 
spełnić ubiegając się o dofinansowanie w ramach tego programu jest zgodność 
zgłoszonych projektów z celami założonymi w samorządowym programie 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W związku z tym w Powiatowym 
Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2023 
dokonano zmian poprzez dodanie odpowiednich zapisów w pkt 11 tabeli.      
Pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej połączonej z Komisją 
Oświaty i Komisją Zdrowia przedstawił pan Wiceprzewodniczący Rady 
Ryszard Imioła 
     Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła uchwałę  
nr VIII/54/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego 
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2023  
          Uchwała nr VIII/54/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 
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2018-2023 oraz protokół głosowania za pomocą urządzeń do głosowania 
stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną 
wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego dodatkowe 
wyposażenie. Projekt uchwały omówił Halina Bartkowicz - Błażejewska  
– dyrektor PCPR w Rawie Mazowieckiej: 

Zgodnie z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej  
za zgodą powiatu, nie więcej niż 3 % środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na pokrycie rocznych 
kosztów działalności warsztatu, można wykorzystać na niezbędną wymianę 
zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe wyposażenie. W dniu 
09.04.2019 r. wpłynęła prośba Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi 
Rawskiej, organizatora Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej,  
o wyrażenie takiej zgody. 
   Pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej połączonej z Komisją 
Oświaty i Komisją Zdrowia przedstawił pan Wiceprzewodniczący Rady 
Ryszard Imioła.  
      Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła uchwałę  
nr VIII/55/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną 
wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego 
dodatkowe wyposażenie.                                                                                 

Uchwała nr VIII/55/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego 
dodatkowe wyposażenie oraz protokół głosowania za pomocą urządzeń  
do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  

 
Ad.7  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

Projekt uchwały omówił Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej Starostwa: 
Zgodnie z art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2018 r.,poz. 2019 z późn. zm.) rada społeczna uchwala 
regulamin swojej działalności, w którym określa sposób zwoływania posiedzeń 
rady społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał. Regulamin podlega 
zatwierdzeniu przez podmiot tworzący. 
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Na pierwszym posiedzeniu w dniu 21.05.2019 roku Rada Społeczna 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
nowej kadencji podjęła uchwałę Nr 1/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Rawie Mazowieckiej, który zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami 
przedkłada do zatwierdzenia Radzie Powiatu Rawskiego. Pozytywną opinię 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej połączonej z Komisją Oświaty i Komisją 
Zdrowia przedstawił pan Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Imioła.    
      Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła uchwałę  
nr VIII/56/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
     Uchwała nr VIII/56/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady 
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania 
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  

W tym miejscu Starosta Rawski Józef Matysiak, w imieniu Zarządu i Rady 
Powiatu Rawskiego, podziękował Panu Marianowi Krzyczkowskiemu 
wieloletniemu Wicestaroście i przewodniczącemu rady Społecznej SPZOZ 
za prace w tejże Radzie. 
 
Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Pracuj z Nami” 
 Starosta Rawski Józef Matysiak poinformował na wstępie, że utworzenie 
Spółdzielni Socjalnej przez jst jest zgodne z treścią art. 4 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1205). 
Ponadto art. 12 pkt 8 lit. F ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym stwierdza, że wyłączną właściwością Rady Powiatu jest m.in. 
tworzenie i przystępowanie do spółdzielni. Utworzenie Spółdzielni przyczyni  
się do stworzenia nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie, mającym 
trudności odnalezieniu się na rynku pracy. Skutki finansowe dla powiatu rawskiego 
jako członka założyciela wynoszą na etapie tworzenia 6.000 zł. Dyskusja w tym 
punkcie – nagranie sesji od 1 godz. 04 min. 10 sek. do 2 godz. 39 min. 
https://www.youtube.com/watch?v=-KWNkyapOvY . Po przegłosowaniu wniosku 
(głosowanie imienne) dotyczącego zredagowania projektu uchwały - wykreślenie  
z zapisu projektu uchwały dotyczącego powielenia podmiotów tworzących 
spółdzielnię, przystąpiono do głosowania projektu uchwały - Rada Powiatu 
Rawskiego przy 9 głosach za i 6 głosach wstrzymujących przyjęła uchwałę  
nr VIII/57/2019 w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Pracuj z Nami”. 
     Uchwała nr VIII/57/2019 w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Pracuj  
z Nami” oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią 
załączniki do niniejszego protokołu.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=-KWNkyapOvY
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Ad.9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego 
ideologii LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).  

Na wstępie Radny Adrian Galach – przewodniczący Klubu przeczytał projekt  
stanowiska Klubu Radnych PIS w Radzie Powiatu Rawskiego dotyczącego 
ideologii LGBT i wniósł o przyjęcie przedmiotowego stanowiska przez aklamację. 
Dyskusja w tym punkcie – nagranie z sesji od 2 godz. 50 min. do 3 godz. 26 min. 
https://www.youtube.com/watch?v=-KWNkyapOvY . 

Rada Powiatu Rawskiego w głosowaniu (5 głosów za i 9 głosów przeciw) 
odrzuciła projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego ideologii 
LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender). Protokół  głosowania za pomocą 
urządzeń do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Ad.10 Przedstawienie raportu o stanie powiatu rawskiego za 2018 rok. 

Starosta Józef Matysiak poinformował, iż raport został przekazany w formie 
pisemnej Radnym; raport umieszczony zostanie też na BIP-ie Starostwa oraz 
przesłany Radnym w formie elektronicznej; debata odbędzie się na sesji 
absolutoryjnej. 

 
Ad.11 Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady. Wykonanie 
uchwał podjętych na VII sesji Rady Powiatu Rawskiego przedstawił Wicestarosta 
Jacek Otulak. 
 Rada Powiatu Rawskiego na sesji w dniu 26 kwietnia 2019 r. podjęła 
następujące uchwały: 

1. Uchwała nr VII/44/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019; 

2. Uchwała nr VII/45/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2039; 

3. Uchwała nr VII/46/2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu 
Rawskiego  
w roku 2019; 

4. Uchwała nr VII/47/2019 w sprawie desygnowania przedstawiciela 
Powiatu Rawskiego do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 
Bzury; 

5. Uchwała nr VII/48/2019 w sprawie powierzenia Miastu Rawa 
Mazowiecka zarządzania drogami powiatowymi; 

6. Uchwała nr VII/49/2019 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 
Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021; 

7. Uchwała nr VII/50/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 

https://www.youtube.com/watch?v=-KWNkyapOvY
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Niniejsze uchwały przedłożone zostały w trybie art. 78 ust. 1 i ust 2 ustawy  
o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Wojewodzie Łódzkiemu 
lub Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem stwierdzenia ich zgodności  
z obowiązującym prawem, a uchwały wymagające publikacji przekazano  
do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
Uchwała nr VII/46/2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego  
w roku 2019 opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego pod poz. 3159 (28 maja 2019 r.) i wszczęte postępowanie w celu 
legalności (zawiadomienie z 24 maja 2019 r.) -  udzielone zostaną wyjaśnienia  
na zawiadomienie a zmiany w uchwale podjęte na kolejnej sesji. 
     
Ad. 12 Wnioski i oświadczenia Radnych: 

Pan Radny Paweł Jakubowski złożył projekt uchwały w sprawie 
wprowadzenia na terenie Powiatu Rawskiego Powiatowego Programu dla Rodzin 
Wielodzietnych Karty Dużej Rodziny.  

 
Ad. 13 Sprawy różne: 
- nagranie sesji od 3 godz. 34 min. 20 sek. do 3 godz. 45 min. 10 sek.   
https://www.youtube.com/watch?v=-KWNkyapOvY . 

Radny Łukasz Sekuter odniósł się do dyskusji, która odbyła się w punkcie 
dotyczącym projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego 
ideologii LGBT i poprosił o wzajemny szacunek do siebie jak i o skupieniu się  
na  pracy dla dobra mieszkańców powiatu. 

Starosta Józef Matysiak poinformował, że niebawem nastąpi podpisanie 
umów na remont dwóch odcinków dróg: Biała Rawska – Zawady oraz 
Turobowice - Rylsk Duży oraz termomodernizację Zespołu Placówek 
Specjalnych; natomiast wniosek dotyczący remontu dachu sali gimnastycznej 
przy LO nie otrzyma dofinasowania. Jak poinformował Starosta, odbył się 
przetarg na dwie działki (częściowo położone w strefie ekonomicznej) – działki 
zostały sprzedane. 

Radny Adrian Galach zapytał jak wygląda kwestia windykacji komorniczej 
na rzecz firmy Fhilips oraz czy w związku z udzielona pożyczką SPZOZ (blisko 
500 tys. zł) na zaległe kontrakty lekarzy - czy te zobowiązania zostały 
uregulowane. 

Starosta Józef Matysiak opowiedział, że windykacja na rzecz Phipsa jest  
w trakcie, natomiast wątpliwości Zarządu Powiatu budzi wysokość opłaty 
komorniczej  

https://www.youtube.com/watch?v=-KWNkyapOvY
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(w maksymalnej wysokości) i będzie ona przedmiotem skargi; zaległości 
wynikające z kontraktów są regulowane. 

Radny Adrian Galach zwrócił się do przewodniczącego Komisji Zdrowia  
i Polityki Społecznej pana Grzegorza Stefaniaka o wywiązanie się z deklaracji 
transmitowania także posiedzeń tejże komisji w Internecie. 
 
Ad.14 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pan Ryszard Imioła  
- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 15:45 dokonał 
zamknięcia obrad VIII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 

Wiceprzewodniczący 
Rady   Powiatu Rawskiego 

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=-KWNkyapOvY   
Sporządził: Tomasz Góraj  
 

https://www.youtube.com/watch?v=-KWNkyapOvY

