
P R O T O K Ó Ł  NR  XXIII/2020 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu  

25 września 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

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

W tym miejscu Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przegłosowała zdjęcie 
z porządku obrad XXIII sesji Rady Powiatu Rawskiego, jaki Radni otrzymali  
w ustawowym terminie, punktu 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu 
rawskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski  
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

W związku z powyższym przystąpiono do realizacji następującego porządku 
obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 
2. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi 

publicznej Nr 4112 Konopnica- Rawa Mazowiecka; 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2020; 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2020-2033; 
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu; 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 
7. Informacja o bieżącej sytuacji Szpitala im. Świętego Ducha w Rawie 

Mazowieckiej, 
8. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady; 
9. Wnioski i oświadczenia Radnych; 
10. Sprawy różne; 
11. Zamknięcie obrad. 
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Nagranie sesji: 
https://www.youtube.com/watch?v=_ABQGgmky-M  
 
Ad.2 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 
drogi publicznej Nr 4112 Konopnica- Rawa Mazowiecka. 
 Projekt uchwały omówiła Pani Katarzyna Zagajewska- Zastępca Dyrektora 
Wydziału Infrastruktury: 
Zgodnie z art. 10 ust2 ustawy z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2020r., poz. 470 z późn. zm.)  pozbawienie drogi jej kategorii 
dokonuje się  w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej 
kategorii. Zgodnie z art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust.2 ww. ustawy, 
zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały 
rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii 
wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze, których przebiega 
droga oraz zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatu – 
opinii prezydenta miast). Pozbawienie i zaliczenie może być dokonane nie 
później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia 
roku następnego. Przedmiotowa droga posiada lokalne znaczenie stanowiące 
uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom. A zatem spełnia 
wymogi art. 7 ust. 1 ustawy o drogach publicznych jakimi powinny 
charakteryzować się drogi gminne. Zgodnie z art. 10 ust. 3 w/w ustawy, Wójt 
Gminy Rawa Mazowiecka zadeklarował, że przedmiotowa droga  na mocy 
Uchwały Rady Gminy Rawa Mazowiecka, zostanie zaliczona do kategorii dróg 
gminnych. Zatem w porozumieniu z Zarządem Województwa Łódzkiego, po 
otrzymaniu pozytywnych opinii zarządów powiatów, przedkłada się niniejszą 
uchwałę z prośbą o jej przyjęcie. 
 Pozytywną opinię komisji połączonych- Komisji Komunikacji, Transportu  
i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił Pan Jarosław Kobierski, który 
przewodniczył posiedzeniu. 
 Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/148/2020 
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej  drogi publicznej 4112E 
Konopnica  -  Rawa Mazowiecka, której projekt stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu.  

Protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2020.   

Omówienia projektu  uchwały dokonał Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik 
Powiatu: 

Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 

https://www.youtube.com/watch?v=_ABQGgmky-M
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W dziale 600 – transport i łączność w związku ze 
zwiększeniem przyznanego dofinansowania na realizację zadań własnych 
w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 
na podstawie aneksu nr 1 z dnia 28.08.2020 roku z Wojewodą Łódzkim do 
umowy nr 17/FA/2020 z dnia 31.12.2019 roku oraz na podstawie umowy nr 
14/FA-2/2020 z dnia 19.08.2020 roku z Wojewodą Łódzkim dokonuje się 
zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w kwocie 452 211 zł. Ze 
środków własnych powiatu na ten cel przeznacza się dodatkową kwotę 
8 450 zł, która zostaje przesunięta z rozdziału 60014 - drogi publiczne 
powiatowe do rozdziału 60004 - lokalny transport zbiorowy. 

Jednocześnie w powyższym dziale dokonuje się zwiększenia planu 
wydatków majątkowych w kwocie 1 015 000 zł, których źródłem 
finansowania będą środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 
300 000 zł, zwiększone dochody majątkowe w kwocie 596 300 zł wynikające 
z ponadplanowej realizacji dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności nieruchomości, środki przesunięte z wydatków bieżących 
113 000 zł oraz środki ze zwiększonych dochodów bieżących 5 700 zł. 

Pozostała kwota ze zwiększonego planu dochodów bieżących, to jest 
40 000 zł zostaje przeznaczona na wydatki bieżące w rozdziale 60014 - drogi 
publiczne powiatowe. 

W dziale 801 – oświata i wychowanie dochody bieżące planowane do 
osiągnięcia przez Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej zostają 
zwiększone o kwotę 5 000 zł. Powyższe środki  stają się źródłem 
finansowanie wydatków bieżących szkoły. W planie wydatków dotyczącym 
Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej dokonuje się także 
przesunięcia środków w wysokości 3 392 zł z działu 801 - oświata 
i wychowanie do działu 854 - edukacyjna opieka wychowawcza. 

W dziale 801 ze środków z rezerwy celowej oświatowej zabezpiecza się 
kwotę 200 000 zł na wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej. 

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej dochodami 
pochodzącymi z uzyskanych dochodów z tytułu wpłat z oświadczeń 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę 
sezonową w wysokości 57 210 zł pokryty zostaje zwiększony plan na wydatki 
bieżące. 

Przychody, Rozchody 2020 roku 
Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej przychodów w kwocie 

1 000 000 zł. Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zostają 
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zmienione na przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych t.j. 
obligacji. 

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku 
Zwiększenie: 
170 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew - 

podbudowa”, 
130 000 zł "Remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska - Komorów 

w m. Komorów - podbudowa", 
450 000 zł "Przebudowa drogi powiatowej nr 4123E Cielądz - Józefów na 

odcinku Sadkowice - Celinów", 
205 000 zł "Remont drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Raducz w m. 

Wilkowice", 
60 000 zł "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1333E 

(Chojnata) - Grzymkowice w m. Grzymkowice". 
 
Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Jarosław Kobierski (który 

przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 
       Rada Powiatu Rawskiego przy 5 głosach wstrzymujących przyjęła uchwałę 
nr XXIII/149/2020 w sprawie zmian budżetu roku 2020. 
 Uchwała nr XXIII/149/2020 w sprawie zmian budżetu roku 2020  
oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią 
załączniki nr 4 i 5 do niniejszego protokołu.  
 
Ad.4 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata  
2020 - 2033. Omówienia projektu  uchwały dokonał Pan Łukasz Sawicki  
– Skarbnik Powiatu: 

Zmianie ulega okres obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową, po 
zmianie obejmuje ona lata 2020-2035. W omawianym okresie wprowadzono 
zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów. 

I.DOCHODY 
Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów w roku 2020, które 

obejmują zwiększenie dochodów ogółem per saldo o kwotę 1 571 743 zł, 
w tym: 

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 675 443 zł, 
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 896 300 zł, 
Powyższe zmiany wynikają między innymi ze zwiększenia planu dotacji 

celowych z budżetu państwa - 115 322 zł, z państwowych funduszy celowych 
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w kwocie 452 211 zł oraz zwiększenia planu pozostałych dochodów 
bieżących osiągniętych z innych źródeł w kwocie 107 910 zł. Zwiększenie 
dochodów majątkowych wynika zwiększenia planu dochodów z tytułu 
odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 596 300 zł oraz ze 
zwiększenia planu dotyczącego środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych- 
300 000 zł. 

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują także korektę prognoz 
dochodów bieżących w latach 2021 – 2035. Do nowej prognozy 
wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę 
dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. 
Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące 
wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji. Wartości wskaźników 
inflacji i PKB realnego dla lat 2021 - 2035 zostały zaczerpnięte z dokumentu 
Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich 
prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – 
październik 2019 r. 

II.WYDATKI 
Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują 

zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 1 571 743 zł, w tym: 
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 556 743 zł, 
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 1 015 000 zł, 
Prognoza wydatków bieżących od 2021 roku została sporządzona w oparciu 

o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do 
wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały 
wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych 
i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu 
wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży 
każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. 
Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą 2,0%. Takie 
założenie ma na celu ustrzeżenie Powiatu przed skutkami potencjalnych 
wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi 
długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p. 

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 
2021 - 2023 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2024 roku 
zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących. 

Wydatki bieżące (bez obsługi długu i wynagrodzeń) w 2021 roku 
wyliczono na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, 
a od 2022 te wydatki wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. 
Pozwoli to utrzymać Powiatowi wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym 
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poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost 
udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo 
obniżającymi się kosztami obsługi długu. 

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu 
przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji 
wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2022 roku założono 
limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, 
niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania. 

III.PRZYCHODY 
W 2020 roku Powiat planuje przychody w kwocie 2.103.746,00 zł, z czego 

1.000.000,00 zł w formie emisji obligacji, 873.746,00 zł jako wolne środki 
budżetu, a 230.000,00 zł jako spłata udzielonych pożyczek w latach 
ubiegłych. 

W 2021 roku Powiat planuje przychody w kwocie 10.700.000,00 zł 
w formie emisji obligacji oraz 1,00 zł jako wolne środki budżetu. 

IV.ROZCHODY 
Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem 

harmonogramów spłaty długu. Powiat planuje emisję obligacji na łączną 
kwotę 11.700.000,00 zł. Wykup nowych obligacji zaplanowano na lata 2024 - 
2035. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Powiatu nastąpi 
w latach 2020 - 2035. 

V.OBSŁUGA ZADŁUŻENIA WG ART. 243 UFP 
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym 

mowa w art. 243 ust. 1 ufp, ustalona dla danego roku została wyliczona 
według zmian uchwalonych przez Sejm zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568). 

Według art. 15 zob. ww. Ustawy ustalając na lata 2020–2025 relację 
ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego, 
wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki 
bieżące na obsługę długu. 

Stosując powyższe zmiany dopuszczalny limit spłaty zadłużenia na 2020 r. 
wynosi 11,74%. Obliczony on został jako średnia arytmetyczna relacji 
określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 
w art. 243 ust. 1 ufp, ustalona dla lat 2017-2019 (wskaźnik jednoroczny). 

Według nowych zasad limitacji zadłużenia wskaźnik jednoroczny dla lat 
2017-2019 wynosi odpowiednio: 
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·6,84 % dla roku 2017, 
·11,92 % dla roku 2018, 
·16,47 % dla roku 2019. 
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 

w art. 243 ust. 1 ufp na 2020 r. wynosi 3,82%. Powiat Rawski zgodnie 
z powyższymi wyliczeniami zachowuje margines między dopuszczalną, 
a planowaną spłata na poziomie 7,92%. 

 
Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Jarosław Kobierski (który 

przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 
       Rada Powiatu Rawskiego przy 7 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę 
nr XXIII/150/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2020-2033. 
 Uchwała oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania 
stanowią załączniki  nr 6 i 7 do niniejszego protokołu.  
 
Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu. 
 Omówienia projektu  uchwały dokonał Pan Łukasz Sawicki  
– Skarbnik Powiatu: 

Niniejsza uchwała Rady Powiatu Rawskiego stanowi formalny początek 
i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych 
w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe 
emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka 
samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast 
sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji 
po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków 
pieniężnych na spłatę rozchodów oraz pokrycie deficytu budżetowego 
wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2020 – 2021. 

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla 
Powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. 

Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten 
daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które 
zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. 

Niniejsza uchwała Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji określa ogólne 
warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, 
długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. 

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego 
funkcjonowania i rozwoju Powiatu. 
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 W tym miejscu Radny Adrian Galach- Przewodniczący Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości Rady Powiatu Rawskiego odczytał oświadczenie  
o następującej treści, którego oryginał stanowi załącznik nr 8 do protokołu: 

Rawa Mazowiecka, dn. 25.09.2020 r. 
Oświadczenie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 

Rady Powiatu Rawskiego 
w s. planowanej emisji obligacji przez Powiat Rawski 

 
 Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Powiatu Rawskiego po raz drugi  
w przeciągu dwóch lat podejmujemy uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
emisję obligacji. 19 września 2019 r. Rada Powiatu Rawskiego wyraziła zgodę 
na podjęcie dwóch uchwał w sprawie emisji obligacji na kwotę       10,935 mln 
zł. W dniu dzisiejszym poddana pod głosowanie zostanie uchwała  
o zaciągnięciu kolejnych zobowiązań w wysokości. 11,7mln zł 
W § 2 przedmiotowej uchwały czytamy:              
"1. Celem emisji w 2020 r. jest finansowanie planowanego deficytu budżetu  
w kwocie 1.000.000,00 zł 
2. Celem emisji w 2021 r. jest spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 885.081,00 zł oraz 
finansowanie planowanego deficytu w kwocie 9.814.919,00 zł." 
 3 dni temu, tj. 22 września b.r. podczas obrad połączonych Komisji Budżetu 
i Finansów, Komunikacji i Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia  
i Polityki Społecznej mieliśmy dopiero okazję usłyszeć , że środki pochodzące  
z emisji obligacji zostaną przeznaczone na budowę bloku operacyjnego  
w Szpitalu św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. Nie zostało to jednak ujęte                    
w przedłożonej dokumentacji. 
 Jako radni Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu 
Rawskiego uważamy, że  decyzja o zaciągnięciu kolejnych ogromnych 
zobowiązań powinna być przedmiotem szerokiej analizy i debaty na temat 
sposobów i możliwości finansowania inwestycji na forum Rady Powiatu.          
Nie możemy wyrazić zgody na podejmowanie uchwały o takim znaczeniu 
finansowym bez znajomości wszelkich okoliczności. Musimy w tym miejscu 
podkreślić, że nie został nam zaprezentowany ani kosztorys rozbudowy szpitala, 
wskazujący realne koszta inwestycji ani projekt budżetu Powiatu Rawskiego na 
rok 2021, który dopiero ukaże obraz kondycji finansowej naszego samorządu.  
Bez znajomości powyższych, podstawowych danych poparcie inicjatywy emisji 
obligacji w kwocie 11,7 mln zł byłoby obarczone dużą nieodpowiedzialnością. 
Jako przedstawiciele mieszkańców musimy pamiętać, że wszelkie zobowiązania 
finansowe zaciągane przez nasz samorząd są i będą spłacane przez mieszkańców 
Powiatu Rawskiego. 
 Przypominamy również, iż od ponad dwóch lat na konto SP ZOZ Szpital św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej nie trafiło 5 mln zł wraz z odsetkami z tytułu 
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nienależytego wykonania umowy dzierżawy rawskiego szpitala oraz inne 
kilkumilionowe należności od AMG Centrum Medyczne sp. z o.o.   
Apelujemy do Zarządu Powiatu Rawskiego by w pierwszej kolejności odzyskać 
należne Powiatowi i naszemu szpitalowi pieniądze, które powinny stanowić 
znaczącą część wkładu własnego w planowane inwestycje, a dopiero później 
obarczać mieszkańców kolejnymi długami. 
  
 W związku z powyższym zwracamy się do Państwa Radnych o wycofanie 
przedmiotowego projektu uchwały z porządku obrad dzisiejszej sesji  
i rozpoczęcie poważnych dyskusji i analiz w ramach prac komisji 
merytorycznych. Jeśli przedmiotowa uchwała będzie głosowana w dniu 
dzisiejszym Klub Radnych PiS Rady Powiatu będzie głosował za jej 
odrzuceniem. 
 

 Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Jarosław Kobierski (który 
przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 
 Po dyskusji przeprowadzonej w tym punkcie Rada Powiatu przy 7 głosach 
przeciw podjęła uchwałę XXIII/151/2020 w sprawie emisji obligacji oraz zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu.  

Uchwała oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania 
stanowią załączniki  nr 9 i 10 do niniejszego protokołu.  
 
 
Ad.6 Podjęcie uchwały 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 oraz wprowadza w nim zmiany. 

W związku z powyższym Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej złożyła 
wniosek o wprowadzenie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej  w zakresie zapisów 
ogólnych oraz struktury organizacyjnej Zakładu polegające na: 

1) wpisaniu do statutu nowych komórek organizacyjnych w związku  
z  planowanym rozszerzeniem działalności leczniczej o usługi w zakresie: 
gastroenterologii, diabetologii, kardiologii, dietetyki oraz świadczeń 
pielęgnacyjno -opiekuńczych w domu chorego; 
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2) doprecyzowaniu nazw niektórych komórek organizacyjnych 
dostosowując ich nazwy do  zakresu świadczonych usług  
oraz umiejscowienia w strukturze organizacyjnej Zakładu. Zmieniono nazwę: 

a) Dział farmacji na Dział farmacji szpitalnej, 
b) Gabinet zabiegowy na Gabinet zabiegowy poradni POZ, 
c)  Pracownia EKG na Pracownia EKG poradni POZ, 
d) Poradna odwykowa oraz zapobiegania i zwalczania uzależnień na 

Poradnię leczenia uzależnień i współuzależnień, 
e) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni ortopedycznej i onkologicznej 

na Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni zabiegowych i onkologicznej 
ponieważ w gabinecie tym  świadczone są również usługi pacjentom 
leczonym w  poradni chirurgicznej, 

f) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni alergologicznych na Gabinet 
diagnostyczno-zabiegowy poradni położniczo-ginekologicznej z uwagi na 
zmianę przeznaczenia gabinetu, 

g) zakładu leczniczego Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Rawie 
Mazowieckiej na Zespół 

Poradni Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej; 
3) dostosowaniu wykazu stanowisk administracyjnych do istniejącego stanu 

zatrudnienia 
i organizacji pracy. 

4) wykreśleniu ratownictwa medycznego, ponieważ SPZOZ nie świadczy 
usług w tym zakresie; 

6) zmianie zapisów  niektórych paragrafów dostosowując ich treść do 
obowiązujących przepisów prawa. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia niniejszej 
uchwały. 
Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Jarosław Kobierski (który 

przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 
 Po dyskusji przeprowadzonej w tym punkcie Rada Powiatu przy 1 głosie 
wstrzymującym podjęła uchwałę XXIII/152/2020 w sprawie wprowadzenia 
zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Rawie Mazowieckiej.  

Uchwała oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania 
stanowią załączniki  nr 11 i 12 do niniejszego protokołu.  
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Ad. 7 W tym punkcie Radni zostali zapoznani z informacją o bieżącej sytuacji 
Szpitala im. Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej po czym nastąpiła dyskusja 
w tym temacie. 
 
Ad.8 Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady. 

Rada Powiatu Rawskiego szóstej kadencji na swojej XXI sesji w dniu 31 lipca 
2020 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała nr XXI/143/2020 w sprawie zmian budżetu roku 2020; 
2. Uchwała nr XXI/144/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020-2033; 
3. Uchwała nr XXI/145/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania 

Zarządowi Powiatu Rawskiego; 
4. Uchwała nr XXI/146/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
rok 2019; 

5. Uchwała nr XXI/147/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 
Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok. 

 
Niniejsze uchwały przedłożone zostały w trybie art. 78 ustawy  
o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Wojewodzie Łódzkiemu 
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  celem stwierdzenia jej zgodności  
z obowiązującym prawem. 

 
Ad.9 Wnioski i oświadczenia Radnych. 
 
Ad.10 Sprawy różne. 

W sprawach różnych Przewodnicząca Rady przedstawiła rekomendacje 
Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi. 
 
Ad.11 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 12:10 dokonała 
zamknięcia obrad XXIII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

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


