
P R O T O K Ó Ł  NR XIII/2012 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego 

odbytej w dniu 31 stycznia 2012 roku w sali konferencyjnej 
 Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 
Przewodnicząca Rady Maria CharąŜka o godz. 1100 otworzyła sesję 

i po powitaniu Radnych oraz zaproszonych gości  oświadczyła,  iŜ 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 wiąŜących 
decyzji.  

 
Ad. 2 Do zaproponowanego w zaproszeniu porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu 
Rawskiego Przewodnicząca Rady zgłosiła autopoprawkę obejmującą: 
- przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Powiatu odbytych w dniach: 
16 grudnia 2011 r. i 30 grudnia 2011 r. Punkt ten stanie się punktem drugim 
porządku obrad. 
Innych propozycji do dzisiejszego porządku obrad nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęta jednogłośnie porządek obrad 
uwzględniający autopoprawkę zaproponowaną przez Przewodniczącą Rady 
Powiatu. 

  
Przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Powiatu odbytych w dniach: 

16 grudnia 2011 r. i 30 grudnia 2011 r.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2012-2024. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Rawie  Mazowieckiej. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia 

w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłoŜenia na raty 
lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości 
gruntowej połoŜonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej. 

9. Przyjęcie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011. 
10. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez powiat rawski. 

11. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Rawskiego na rok 2012. 
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12. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych oraz planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na rok 2012. 

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

14. Interpelacje radnych. 
15. Zapytania i wolne wnioski. 
16. Zamknięcie obrad. 
 

Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołów z XI i XII 
sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytych w dniach: 16 grudnia 2011 r. i 30 grudnia 
2011 r.  
Do treści powyŜszych protokołów uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego przyjęła, przy dwóch głosach wstrzymujących się,                  
protokóły z XI i XII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały  w sprawie 
zmian w budŜecie roku bieŜącego. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena 
Pakuła. 
Proponowany projekt uchwały obejmuje zmiany w planie wydatków budŜetowych. 
Dokonuje się zmian w planie finansowym w Starostwie przez  zmniejszenie  
wydatków bieŜących i zwiększenie wydatków majątkowych. 
W ramach zadań inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 365 000 zł. zadanie 
pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 
Łódzkiego” i o tę kwotę zwiększa się limity wydatków na programy realizowane 
ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej. 
 

Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik w zakresie 
proponowanych zmian w budŜecie pytań nie było. 

O pozytywnej opinii Komisji BudŜetu i Finansów w zakresie omawianego 
projektu uchwały poinformował jej Przewodniczący – Ryszard Imioła. 

W następnej kolejności Przewodnicząca Rady przystąpiła do przedstawienia 
treści projektu uchwały.  

Do treści projektu uchwały uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XIII/87/2012 w sprawie zmian w budŜecie 
roku bieŜącego, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 5 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2012-2024. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała ponownie Skarbnik Powiatu – 
Marzena Pakuła. 
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Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się nowe przedsięwzięcie:  
Projekt: „Kompetencje dla przyszłości”, umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-
094/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany przez 
Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. 
Łączne nakłady finansowe 1 198 000,00 zł w tym:  
2013 rok – 863 746,00 zł. 
2014 rok – 334 254,00 zł. 

Do propozycji zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawionej 
przez Panią Skarbnik, uwag nie było. 

O pozytywnej opinii Komisji BudŜetu i Finansów w zakresie omawianego 
projektu uchwały poinformował jej Przewodniczący – Ryszard Imioła. 

Do treści projektu uchwały przedstawionej przez Przewodniczącą Rady 
równieŜ  uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XIII/88/2012 w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2012-2024, która stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie  Mazowieckiej. 
 O przedstawienie uzasadnienia do powyŜszego projektu uchwały 
Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Halinę Barkowicz – BłaŜejewską Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 
 W dniu 01.01.2012r. weszła w Ŝycie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, która nakłada na Powiat nowe zadania. Zadania te realizowane 
będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w związku z czym zachodzi 
konieczność wprowadzenia zmian do Statutu Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.  
Dlatego teŜ §3 Statutu otrzymuję brzmienie:  „Celem Centrum jest realizacja zadań 
nałoŜonych na powiat na mocy ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktach prawnych”. 
 Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej wyraziła pozytywna opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały. Stanowisko Komisji przedstawił jej Przewodniczący 
Witold Szymański. 

Do treści projektu uchwały przedstawionej przez Przewodniczącą Rady 
równieŜ  uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XIII/89/2012 w sprawie zmiany Statutu 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie  Mazowieckiej, która stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 7  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia 
w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłoŜenia na raty 
lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 
O omówienie treści projektu uchwały Przewodnicząca Rady poprosiła ponownie 
Panią Halinę Barkowicz – BłaŜejewską Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 

Mówczyni poinformowała, iŜ przedłoŜony projekt uchwały stanowi 
wypełnienie treści dyspozycji art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przepis ten nakłada na Radę 
Powiatu obowiązek określenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie 
z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłoŜenia na raty lub odstąpienia 
od ustalenia opłaty rodziców za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej. Projekt 
uchwały uwzględnia sytuację dochodową i Ŝyciową rodziców dzieci 
przebywających w pieczy zastępczej i od tej sytuacji uzaleŜnia się zastosowanie ulg 
wobec osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci 
w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej. Do 1 stycznia 2012 roku 
obowiązywały dwie uchwały: 
1. Nr XXI/147/2004 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 02 lipca 2004 r. w sprawie 
ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców 
z ponoszenia opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej. 
2. Nr XXII/153/2004 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 17 września 2004r. w sprawie 
ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, 
osoby pełnoletniej lub jej rodziców oraz opiekunów prawnych lub kuratorów 
z ponoszenia opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej. 
Uchwały te zostały wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej, które częściowo utraciły moc z dniem 01.01.2012 r. 
W związku z wejściem w Ŝycie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w oparciu o nową 
podstawę prawną wynikającą z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 
Odnosząc się do przedstawionego uzasadnienia Radny Rafał Dobrowolski poprosił 
o wyjaśnienie, kto będzie podejmował decyzję i umorzeniach za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej i jakimi kryteriami finansowymi  będą kierować się osoby 
podejmujące tego typu decyzje. 
 
Odpowiadając na powyŜsze, Dyrektor PCPR poinformowała, iŜ kryterium 
dochodowe, o którym mowa w projekcie uchwały jest określone w ustawie z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Decyzję w zakresie odstąpienia od opłaty 
lub o jej umorzeniu, zgodnie z przepisami, podejmował będzie dyrektor PCPR. 
 Do tak przedstawionego uzasadnienia innych uwag nie było. 



 5 

RównieŜ do treści projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 13 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym,  uchwałę nr XIII/90/2012 
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, 
odroczenia terminu płatności, rozłoŜenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty 
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 8 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie  
zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej połoŜonej w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Katowickiej. 
 O zabranie głosu w tym punkcie porządku obrad Przewodnicząca Rady 
poprosiła Pana Józefa Matysiaka – Starostę Rawskiego. 
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zwrócił się do Zarządu Powiatu Rawskiego, 
z wnioskiem o zniesienie współwłasności w nieruchomości, w której Powiatowi 
Rawskiemu przysługuje udział wynoszący 1/5, a miastu Rawa Mazowiecka udział 
w wysokości 4/5 Miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków nr działek 318/6 i 318/11 o pow. 1,3770 ha. 
Zarząd Powiatu Rawskiego przychylił się do powyŜszego wniosku. Konsekwencją 
jest przedkładana uchwała, stanowiąca podstawę do zawarcia stosownego aktu 
notarialnego.  
Radna Teresa Pietrzak poprosiła o przedstawienie uzasadnienia jakie wskazał 
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka w swoim wniosku. 
 Odpowiadając Starosta oświadczył, iŜ takiego uzasadnienia wniosek nie 
zawiera.  
Kontynuując Radna Teresa Pietrzak oświadczyła, iŜ jest przeciwna rezygnacji przez 
powiat ze wspólnej z miastem realizacji inwestycji budowy krytej pływalni w Rawie 
Mazowieckiej. Podejmując w poprzedniej kadencji decyzję w wspólnym 
realizowaniu przedsięwzięcia analizowano jego zasadność. Na chwilę obecną nikt 
takiej zasadności nie podwaŜył. Jedyną przeszkodą, wpływająca na zmianę decyzji, 
jest brak porozumienia.  
 Starosta Rawski wyjaśnił, iŜ zniesienie współwłasności nie jest równoznaczne 
z rozwiązaniem umowy dotyczącej wspólnego realizowania inwestycji. Jest to jeden 
z elementów do zawarcia w stosownego aktu notarialnego, na mocy którego powiat 
zwróci udział w nieruchomości wcześniej otrzymanej od miasta Rawa Mazowiecka.   
Kolejną kwestią jest rozpatrzenie propozycji miasta w zakresie warunków 
rozwiązania zawartego porozumienia i zwrócenia środków przekazanych dotychczas 
przez powiat na realizację inwestycji. Proponuje się, aby zwrot nastąpił w rocznych 
transzach w ciągu pięciu lat z oprocentowaniem równym wysokości stopy 
redyskonta weksli, stosowanej prze NBP. Dzisiejsza uchwała otwiera Zarządowi 
dalsze działania umoŜliwiające negocjowanie warunków rozwiązania porozumienia. 
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Radny Bogdan Batorek wyraził swój niepokój o przyszłe korzystanie z basenu przez 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zdaniem mówcy, rozwiązanie umowy moŜe 
utrudnić dostęp uczniom naszych placówek to zajęć na pływalni. 
Z takim poglądem nie zgodził się Starosta  Józef Matysiak. Jego zdaniem, dla 
podmiotu zarządzającego pływalnią najwaŜniejszy będzie rachunek ekonomiczny.  
W tej sytuacji istotny staje się partner prowadzący szkoły, w których uczy się ok. 
3 000 uczniów.  
 Na kwestię wynegocjowania z Miastem Rawa Mazowiecka stosownej 
rekompensaty za zaangaŜowane w inwestycje środki powiatu, zwrócił uwagę Radny 
Rafał Dobrowolski. Uznał, iŜ Radzie Powiatu łatwiej byłoby podejmować powyŜszą 
uchwałę w przypadku jasnego, wcześniejszego określenia zasad rozwiązania 
zawartego porozumienia. 
W tym miejscu Starosta Rawski zadeklarował, iŜ Radni zostaną wyczerpująco 
poinformowani o warunkach rozwiązania kwestii wycofania się z wspólnej budowy 
krytej pływalni. 
 
Innych głosów w dyskusji nie było. 
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa Geodezji i Gospodarki 
Terenami pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. Opinię Komisji 
przedstawił jej Przewodniczący – Henryk Majewski. 
 Do treści przedstawionego przez Przewodniczącą Rady projektu uchwały 
uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 12 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym 
się, uchwałę nr XIII/91/2012 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości 
gruntowej połoŜonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej, która stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 9 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011. 
 O przedstawienie sprawozdania Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Jana 
Idzikowskiego – Kierownika w Wydziale Polityki Społecznej. 
Mówca poinformował, iŜ w 2011 roku Komisja zgodnie z ustalonym planem pracy 
odbyła 4 posiedzenia. Na posiedzeniach zajmowano się oceną: 
- stanu porządku publicznego w powiecie; 
- stanu bezpieczeństwa sanitarnego; 
- stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego; 
- stanu bezpieczeństwa poŜarowego i innymi zadaniami wykonywanymi przez 
Państwową StraŜ PoŜarną. 
- stanu bezpieczeństwa budowlanego. 
Omawiano takŜe zagroŜenie powodziowe w powiecie. Przedstawione informacje 
przez komendantów i inspektorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli 
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Komisja oceniła pozytywnie. Oceniając pracę rawskiej policji zwrócono uwagę 
na potrzeby: 
- zwiększenia ilości słuŜb patrolowo-interwencyjnych w powiecie; 
- poprawy współpracy miedzy słuŜbą patrolowo-interwencyjną a kryminalną 
i zaktywizowanie pracy tych słuŜb. 
- ograniczenia wzrostu kradzieŜy, kradzieŜy z włamaniem, uszkodzenia mienia, 
bójek czy pobić; 
- utrzymania ściślejszych kontaktów dzielnicowych z mieszkańcami powiatu. 
Komisja pozytywnie oceniła działania podejmowane przez Inspekcję Sanitarną 
między innymi w zakresie prowadzonego nadzoru sanitarnego: nad obrotem 
artykułami Ŝywnościowymi, nad placówkami słuŜby zdrowia, zakładami pracy, 
warunkami sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych. Ocenie 
poddano prowadzone akcje profilaktyczne przez PSSE w Rawie Mazowieckiej. 
Pozytywną ocenę uzyskała Inspekcja Weterynaryjna, która podejmowała wiele 
inicjatyw, słuŜących poprawie stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie. 
Komisja zwróciła uwagę na konieczność objęcia lepszym nadzorem weterynaryjnym 
przytuliska psów w Boguszycach, wskazując na kontynuowanie prac w tym zakresie 
w 2012 roku. 
Oceniając bezpieczeństwo poŜarowe powiatu Komisja pozytywnie odniosła się 
do działań prowadzonych przez Państwową StraŜ PoŜarną w Rawie Mazowieckiej. 
Członkowie Komisji poparli działania kontrolno – rozpoznawcze w powiecie 
prowadzone przez funkcjonariuszy PSP. Dobrze oceniono współpracę Państwowej 
StraŜy PoŜarnej z jednostkami OSP z terenu powiatu. Jednostki te w swych 
działaniach wspierają straŜaków Państwowej StraŜy PoŜarnej. Władze powiatu 
w ramach własnych moŜliwości finansowych wspierają działalność straŜaków 
ochotników. W miesiącu grudniu 2011 r. przekazano 5 pomp szlamowych, które 
wykorzystywane będą w prowadzonych akcjach ratowniczych. Oceniając zagroŜenie 
poŜarowe w powiecie funkcjonariusze Państwowej StraŜy PoŜarnej wskazują 
na utrudnienia w prowadzonych akcjach ratowniczych a w szczególności: 
- na gromadzenie przez mieszkańców na drogach ewakuacyjnych materiałów; 
- tarasowanie dróg dojazdowych przez pojazdy; 
W czerwcu 2011 roku zorganizowane zostały ćwiczenia zgrywające słuŜb 
ratowniczych w powiecie pod kryptonimem „poŜar w kompleksie leśnym” 
w Przewodowicach. W ćwiczeniach wzięły udział jednostki OSP wchodzące 
w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wspierają one działaniami 
jednostkę Państwowej StraŜy PoŜarnej w Rawie Mazowieckiej. Jednostki te biorą 
udział w prowadzonych akcjach ratowniczo – gaśniczych. W charakterze 
obserwatorów do udziału w ćwiczeniach zaproszono członków Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
i innych gości. 
Pozytywną ocenę uzyskała Inspekcja Nadzoru Budowlanego W analizowanym 
okresie na terenie powiatu rawskiego nie zanotowano Ŝadnej katastrofy budowlanej. 
Inspektorzy szczególną uwagę zwracają na obiekty wielkopowierzchniowe, których 
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ostatnio powstało wiele. Komisja oceniła bezpieczeństwo powodziowe w powiecie. 
W ostatnim okresie nie zanotowano zagroŜeń w tym zakresie. 
Podsumowując sytuację w zakresie bezpieczeństwa obywateli mówca stwierdził, 
iŜ rok 2011 ocenić naleŜy jako dobry. SłuŜby odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
mieszkańców powiatu rawskiego wypełniały dobrze swoje zadania. Dzięki 
zaangaŜowaniu wszystkich słuŜb, powiat rawski zaliczany jest do jednego z bardziej 
bezpiecznych w województwie łódzkim. 
 Do tak przedstawionego sprawozdania uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011. 
 
Ad. 10 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie sprawozdania 
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat rawski. 
 Omówienia tego zagadnienia dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej. 
Swoje wystąpienie dyrektor Andrzej Latek rozpoczął od przypomnienia, iŜ ustawa 
Karta Nauczyciela nakłada na samorządy obowiązek zapewnienia nauczycielom 
średnich wynagrodzeń ustalonych w ust.3 art. 30 w/w ustawy. Od 1 września 2011 
roku wynoszą one: 

• dla nauczyciela staŜysty – 2.618,10 zł 
• dla nauczyciela kontraktowego – 2.906,09 zł 
• dla nauczyciela mianowanego – 3.770,06 zł 
• dla nauczyciela dyplomowanego – 4.817,30 zł. 

Zasady obliczania średnich wynagrodzeń określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania 
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego. 
Zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela w terminie do dnia 20 stycznia kaŜdego roku 
organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza 
analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na 
wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz 
średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego.  

W przypadku nie osiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich 
wynagrodzeń, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego 
ustala kwotę róŜnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia 
nauczycieli w danym roku w składnikach o których mowa w art. 30 ust. 1 Karty 
Nauczyciela a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń 
nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust.3, ustalonych w danym roku. 
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Kwota róŜnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających 
wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę róŜnicy, w szkołach 
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacona w terminie 
do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego 
wyliczono kwotę róŜnicy, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego 
ustalonego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając osiągnięcie średnich 
wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w danej jednostce 
samorządu terytorialnego w roku, dla którego wyliczono kwotę róŜnicy. 

W terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który 
podlegał analizie, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu 
terytorialnego sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, 
z uwzględnieniem wysokości kwoty róŜnicy, o ile wystąpiła. 

Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przedkłada 
sprawozdanie w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie 
obrachunkowej, a takŜe organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu 
terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom 
zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

W roku 2011 nie wystąpiła sytuacja, w której Powiat Rawski musiałby ustalić 
dodatki uzupełniające. Powiat wydał na wynagrodzenia nauczycieli więcej 
o 788.506,40 zł., niŜ określa to art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.  

W poszczególnych szkołach i placówkach sytuacja finansowa nauczycieli 
przedstawia się następująco: 
1. W Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie 
Mazowieckiej spełniono wymagania art. 30 ust 3 ustawy KN w stosunku 
do nauczycieli kontraktowych i mianowanych natomiast wystąpiły róŜnice wymagań 
co do nauczycieli staŜystów i dyplomowanych. Generalnie szkoła wydała mniej 
o 32.246,40 zł niŜ wymagane kwoty określone w Karcie Nauczyciela. 
2. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej spełniono wymagania art. 30 ust. 3 ustawy KN w stosunku 
do wszystkich nauczycieli. Generalnie szkoła wydała więcej o 109.844,35 zł niŜ 
wymagane kwoty określone w Karcie Nauczyciela. 
3. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej spełniono wymagania 
art. 30 ust. 3 ustawy KN w stosunku do wszystkich nauczycieli. Generalnie szkoła 
wydała więcej o 60.726,63 zł niŜ wymagane kwoty określone w Karcie Nauczyciela. 
4. W Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej spełniono wymagania art. 30 ust. 3 ustawy KN                      
w stosunku do nauczycieli kontraktowych i dyplomowanych natomiast wystąpiła 
róŜnica wymagań co do nauczycieli staŜystów i mianowanych. Generalnie szkoła 
wydała więcej o 151.085,62 zł niŜ wymagane kwoty określone w Karcie 
Nauczyciela. 
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5. W Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej spełniono wymagania 
art. 30 ust. 3 ustawy KN w stosunku do wszystkich nauczycieli. Generalnie 
placówka wydała więcej o 526.723,17 zł niŜ wymagane kwoty określone w Karcie 
Nauczyciela. 
6. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej nie spełniono 
wymagań art. 30 ust 3 ustawy KN w stosunku do wszystkich nauczycieli. Generalnie 
placówka wydała mniej o 27.626.95 zł niŜ wymagane kwoty określone w Karcie 
Nauczyciela. 
 Do tak przedstawionej informacji uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie do akceptującej wiadomości 
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat rawski. 
 
Ad. 11 W punkcie obejmującym przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Rawskiego 
na rok 2012 głos zabrała Przewodnicząca Rady Powiatu – Maria CharąŜka.  
Poinformowała, iŜ w przesłanych materiałach na dzisiejszą sesję znalazła się 
propozycja planu pracy na rok bieŜący.   
Przedstawia się on następująco: 

1. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego oraz analiza sytuacji 
finansowej jednostek realizujących zadania z tego zakresu. 

2. Funkcjonowanie systemów: pomocy społecznej, wsparcia rodzin 
w kryzysie, rodzin dysfunkcyjnych oraz niepełnosprawnych. 

3. Analiza zagospodarowania nieruchomości stanowiących mienie 
powiatowe. 

4. Informacja o działaniach prowadzonych przez powiat zmierzających 
do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu 
Rawskiego. 

5. Realizacja zadań w placówkach oświatowych i oświatowo-
wychowawczych  –  ocena oferty oświatowej i poziomu kształcenia. 

6. Informacja o realizacji celów i zadań ujętych w Planie Rozwoju 
Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 
2007-2013. 

Po analizie przedłoŜonych propozycji przez poszczególne Komisje, kontynuowała 
Przewodnicząca Rady, wpłynęła propozycja rozszerzenia planu pracy o jeszcze 
jeden punkt obejmujący informację o funkcjonowaniu Rawsko -Rogowskiej Kolejki 
Wąskotorowej. 
Radna Teresa Pietrzak poprosiła o wyjaśnienie, czy w punkcie obejmującym 
informację o działaniach prowadzonych przez powiat, zmierzających 
do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Rawskiego 
będzie zawarta informacja o podpisanych przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 
kontraktach na rok 2012. 
Taka informacja będzie zawarta, poinformowała Przewodnicząca Rady. 
Innych głosów w ramach tego punktu porządku obrad nie było. 
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Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości plan 
pracy Rady Powiatu na rok 2012. 
 
Ad. 12 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie planów pracy Komisji 
stałych oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012. 
Przewodniczący poszczególnych Komisji przedstawili swoje propozycje planów 
pracy przyjęte na posiedzeniach poszczególnych Komisji. 
Poszczególne plany przedstawiają się następująco: 
 

Plan pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na rok 2012. 
 

Lp. Wyszczególnienie Termin  

1. Przyjęcie informacji o aktualnej sytuacji w SP ZOZ w 
Rawie Mazowieckiej, w tym kontraktacji usług 
medycznych na rok 2012. Zapoznanie się z planem 
zamierzeń  przekształceniowych na rok 2012 

 
Luty 

2. Zapoznanie się z funkcjonowanie Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej 
prowadzonego przez Samorządowe Stowarzyszenie 
Rozwoju Ziemi Rawskiej. 

 
Marzec 

3. Przyjęcie informacji z rocznej działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. 
Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

Kwiecień 

4. Ocena poziomu zabezpieczeń świadczeń zdrowotnych z 
zakresu opieki zdrowotnej dla Powiatu Rawskiego. 
 

Maj 

5. Pomoc rodzinom zastępczym  o wychowankom Domu 
Dziecka usamodzielniającym  się.(formy i zasady).  
 

Maj 

6. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ za I półrocze. 
Informacja o realizacji działań przekształceniowych.  

Lipiec 

7. Przedstawienie aktualnej diagnozy problemów 
społecznych Powiatu Rawskiego. 
 

Wrzesień 

8. Informacja z realizacji zadań w zakresie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 
 

 
Listopad 

9. Ocena realizacji Programu Profilaktyki dla mieszkańców 
Powiatu Rawskiego. 
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2013. 
 

Grudzień 
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Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji na rok 2012 
 

L.p.                                            Tematyka   Termin 
realizacji 

1. Zaopiniowanie sprawozdania o średnich wynagrodzeniach 
nauczycieli za rok 2011.   

Styczeń 

2. Informacja na temat moŜliwości i sposobów pozyskiwania 
środków unijnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
działalność placówek oświatowych. 
Ocena  aktywności placówek w zakresie pozyskiwania 
środków  zewnętrznych. 

Luty 

3. Ocena oferty oświatowej i poziomu kształcenia  oraz analiza 
realizacji zadań przez placówki oświatowe i oświatowo – 
wychowawcze w powiecie rawskim. 

Marzec 

4. Zaopiniowanie kalendarza oraz oferty imprez kulturalno – 
sportowych organizowanych przez powiat rawski. 
Analiza potrzeb inwestycyjnych w szkołach i placówkach  
oświatowych. 

Marzec 

5. Wpływ wprowadzenia nowej podstawy programowej na  
zatrudnienie w szkołach ponadgimnazjalnych.  
Informacja w zakresie dochodów uzyskanych przez 
poszczególne placówki z wynajmu, dzierŜawy mienia 
powiatowego w roku 2011 

Kwiecień 

6.  Stan bazy sportowo – rekreacyjnej  
Funkcjonowanie klubów sportowych na terenie powiatu – 
spotkanie z prezesami tych klubów. 

Kwiecień 

7. Spotkanie z przewodniczącymi komisji oświaty rad gmin  z 
terenu powiatu rawskiego: 
– określenie potrzeb edukacyjnych, opiekuńczych, 
wychowawczych i sportowych dla dzieci i młodzieŜy, 
– określenie wspólnych działań na rzecz edukacji, kultury, 
wychowania i sportu.   

Maj 

8. Zapoznanie z projektami organizacyjnymi szkół na rok 
szkolny 2012/2013 

Sierpień 

9. Realizacja kalendarza imprez sportowych i kulturalnych  Cały rok 
10  Posiedzenia wyjazdowe Komisji do powiatowych placówek 

oświatowych. 
Omówienie spostrzeŜeń, wniosków z wyjazdowego 
posiedzeń Komisji. i przedstawienie wniosków na sesji Rady 
Powiatu. 

Wrzesień - 
Październik 

11.  Analiza naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych 
Analiza informacji o wynikach pracy szkół prowadzonych 
przez  Powiat Rawski. 

Październik 

12. Omówienie projektu budŜetu na rok 2013 
Wypracowanie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i 
Sportu na 2013 rok. 

Listopad – 
Grudzień 
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Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji 
i Gospodarki Terenami na rok 2012. 

 
 
 

Lp. Zadania Termin 

1. 
Przygotowanie propozycji planu pracy 
Komisji na rok 2012. 
 

Styczeń 

2. 
Analiza stanu realizacji  podejmowanych 
działań w zakresie likwidacji azbestu. 
  

Marzec 

3. 

Informacja o realizacji powiatowych 
programów gospodarki odpadami i ochrony 
środowiska za lata 2010-2011 z 
uwzględnieniem gospodarki wodno-
ściekowej i malej retencji. 
Współpraca z odpowiednimi komisjami 
gminnymi w  tym zakresie.  

Maj 

4. 
Zapoznanie się ze staniem mienia 
naleŜącego do Powiatu Rawskiego – 
wyjazd w teren 

Maj 

5. 
Analiza sposobu zagospodarowania mienia 
powiatowego 

Czerwiec 

6. 

Zapoznanie się z działalnością Kół 
Łowieckich odnośnie współpracy z 
rolnikami z terenu Powiatu Rawskiego. 
 

Sierpień 
Wrzesień 

7. 

Ocena realizacji celów i zadań ujętych w 
strategiach rozwoju: wojewódzkiej i 
powiatowej, obejmujących rolnictwo, 
ochronę środowiska i rozwój terenów 
wiejskich.  
 

Październik 

8. 

Informacja o funkcjonowaniu grup 
producenckich działających na terenie 
powiatu rawskiego 
 
 

Listopad 
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Plan pracy Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 
Publicznego na rok 2012 

 

Lp. Wyszczególnienie Termin  

1. Dokonanie przeglądu dróg powiatowych, mostów 
i wiaduktów. Wypracowanie planu robót na drogach 
powiatowych na rok 2012. 

Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie 
Powiatu Rawskiego. 

Marzec/Kwiecień 

2. Ocena prowadzonej akcji zimowej w sezonie 2011/2012. 

Opinia w sprawie powiatowego programu zapobiegania 
przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli i 
porządku publicznego na lata 2011-2015.  

Kwiecień 

3. Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych. 
Maj 

4. Ocena wykonania budŜetu za I półrocze 2012 roku. Sierpień 

5. Zapoznanie się i z przebiegiem prac modernizacyjnych 
 i remontowych dróg powiatowych. 

Wrzesień 

6. 

 

Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie 
powiatu. 

Realizacja programu „Bezpieczny Powiat” oraz innych 
programów realizowanych przez instytucje powiatowe. 

Październik 

7. Ocena wykonania modernizacji i remontów dróg 
powiatowych, ocena stanu gotowości do okresu 
zimowego. 

Informacja o funkcjonowaniu Rawsko-Rogowskiej 
Kolejki Wąskotorowej. 

Listopad 

9. Wstępne przyjęcie planu modernizacji i remontów dróg 
powiatowych na rok 2013. 

Wypracowanie planu pracy Komisji na 2013 rok. 
Grudzień 
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Plan pracy Komisji BudŜetu i Finansów 
 na rok 2012 

 
 

Lp. Wyszczególnienie Termin realizacji 

 
 

1. 
1. Wypracowanie planu pracy na rok 2012. 
2. Opiniowanie bieŜących zmian 
 w budŜecie na rok 2011 oraz w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
 

Styczeń 

Praca ciągła 

 
2. 

Zapoznanie się moŜliwości pozyskania 
dodatkowych środków do budŜetu powiatu  
w ramach posiadanego mienia powiatu. 
 

 
Marzec 

 

 
3. 

1. Dyskusja dotycząca sytuacji finansowej 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
2. Ocena wykonania budŜetu za rok 2011 
 

 
Kwiecień 

 
4. 

 
Informacja o środkach zewnętrznych 
pozyskiwanych na realizację zadań 
oświatowych. 

 

 
Maj 

 
5. 

WyraŜenie opinii w sprawie wykonania 
budŜetu za I półrocze roku 2012  

 

 
Sierpień 

 
6. 

Analiza moŜliwości realizacji inwestycji i 
ich źródeł finansowania w latach 

 20012-2013  

 
Wrzesień 

 
7. 

Praca nad projektem budŜetu na rok 2013.  
Listopad- Grudzień 

 
8. 
 

Wypracowanie planu pracy Komisji 
 na rok 2013 

 
Grudzień 

 
 
 
 
 
 



 16 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012. 

 
 

 
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012. 

 
 

Lp.  Wyszczególnienie 
 

Termin 
1. Zarządzanie majątkiem powiatu będącym w uŜytkowaniu  

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
 

 
Kwiecień 

2. Kontrola funkcjonowania Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej. 

 
Czerwiec 

3. Kontrola przydzielania dotacji w ramach projektu „Mój 
biznes - Moja szansa” realizowanego przez PUP 
w Rawie Mazowieckiej w latach 2011-2012. 
 

 
Październik 

 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła plany pracy poszczególnych 
Komisji oraz plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012 w przedstawionym jak 
wyŜej kształcie. 

 

 

Lp. Tematyka Miesiąc 
 

1. 
 

1. Analiza sprawozdania z wykonania budŜetu za 
2011 rok – wyraŜenie opinii. 

2. Wypracowanie wniosku absolutoryjnego.  

 
Marzec 

 
2. 

 
   Analiza wykonania budŜetu za I półrocze 2012 roku 
 

 
Sierpień 

 
3. 

 
Zapoznanie się z realizacją przez Zarząd Powiatu  
   uchwał Rady Powiatu podjętych w roku bieŜącym. 

 
Wrzesień 

 
4. 

Zapoznanie się  z systemem kontroli zarządczej 
wdroŜonym w Starostwie Powiatowym w Rawie 
Mazowieckiej. 

 
Październik 

 
5. 

 
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2013. 
 

 
Listopad 
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Ad. 13 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym 
złoŜył  Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
Rada Powiatu Rawskiego czwartej kadencji na swojej  XII sesji w dniu 
30 grudnia 2011 roku podjęła następujące uchwały: 
1. nr XII/81/2011 w sprawie zmiany Uchwały nr XI/75/2011 Rady Powiatu 

Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 16 grudnia 2011 roku dotyczącej 
ustalenia wydatków budŜetu powiatu, które w roku 2011 nie wygasają 
z upływem roku budŜetowego, 

2. nr XII/82/2011 w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego,  
3. nr XII/83/2011 w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 2012 rok, 
4. nr XII/84/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego 

na lata 2012-2024, 
5. nr XII/85/2011 w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych SPZOZ 

w Rawie Mazowieckiej, oddawania ich w dzierŜawę, najem, uŜytkowanie 
oraz uŜyczenie, 

6. nr XII/86/2011 w sprawie wyraŜenia zgody ma przekazanie w drodze darowizny 
Gminie Biała Rawska lokalu uŜytkowego wraz z nieruchomościami 
przynaleŜnymi połoŜonymi w miejscowości Babsk Gmina Biała Rawska. 

 
Wszystkie uchwały zostały wykonane przez przekazanie Wojewodzie Łódzkiemu 
lub Regionalnej Izbie Obrachunkowej jako organom nadzoru. Do dnia dzisiejszego 
organy te nie stwierdziły ich niewaŜności.  
 W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył cztery posiedzenia 
omawiając następujące sprawy. 

 
W dniu 30 grudnia 2011 roku. 
- Podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 288/2010 w sprawie udzielenia 
poŜyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  
- Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu 
Rawskiego na 2011 rok.  
-  Podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie 2011 roku. . 
 
W dniu 10 stycznia 2012 roku. 
- Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Czas dla kobiet” 
realizowanego, w ramach działania 7.2.1 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
przez Powiatowy Urząd Pracy. 
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. ”Gotowi do pracy – 
reintegracja zawodowa i społeczną  osób niepełnosprawnych” realizowanego przez 
Powiatowy Urząd pracy w ramach działania 7.2.1 z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.  
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- Wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont 
drogi powiatowej 4118E Pukinin- gr. woj.(Mogielnica) na odcinku od km 13+917 
do km 16+363 wraz z wykonaniem kładki dla pieszych nad rzeką Rokitną w obrębie 
remontowanego skrzyŜowania z drogą powiatową nr 4122E w miejscowości 
Sadkowice”.  
- Wyraził zgodę na zakup materiałów do remontów cząstkowych dróg, zakup 
znaków drogowych, zakup rur, wynajęcie kopiarki, wynajęcie równiarki, wynajęcie 
samochodu cięŜarowego.  
- Wyraził zgodę na wykonanie zlecenia operatów szacunkowych nieruchomości 
oraz infrastruktury technicznej wchodzących w skład kolei wąskotorowej Rogów – 
Rawa Mazowiecka – Biała Rawska objętych II etapem przekazania na rzecz Powiatu 
Rawskiego przez PKP S.A. Oddział Nieruchomości (21 działek, w tym 3 
zbudowane). 
- Zapoznał się z  pismem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie budowy 
krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem.  
 
W dniu 17 stycznia 2012 roku. 
- Wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4117E 
przyłącza energetycznego do działki nr 16/1 obręb Komorów, gm. Cielądz.  
- Rozpatrzył wniosek apteki Świętego Stanisława przy ul. Reymonta 7A w Rawie 
Mazowieckiej o zwolnienie z obowiązku pełnienie dyŜurów nocnych.  
- Rozpatrzył wniosek dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o udzielenie pomocy finansowej na remont 
i dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych w budynku przy 
ul. Niepodległości 8 ( 20.000 zł),  
-  Rozpatrzył wniosek Spółki RAWIK w sprawie wyraŜenia zgody na zmianę 
usytuowania przepompowni ścieków przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej.  
- Podjął uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych budŜetu Powiatu 
Rawskiego na 2012 rok.  
- Podjął  uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2012 roku.  
- Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu 
Rawskiego na 2012 rok.  
 
W dniu 23.01.2012 r. 
- Wyraził zgodę na przystąpienie powiatu rawskiego do programu 
pt. „Wyrównywanie róŜnic miedzy regionami II” 
- Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Statucie PCPR, 
- Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych 
warunków umorzenia w całości lub części, odroczenia terminu płatności, rozłoŜenia 
na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 
- Zapoznał się z  aktualną sytuacją prawną w sprawie przekształcenia SP ZOZ, 
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- Zapoznał się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
powiat w roku 2011, 
- Zapoznał się z  informacją dyr. LO im Marii Skłodowskiej-Curie w sprawie  najmu 
pomieszczeń szkoły, 
- Zapoznał się z projektu Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych 
i Sportowych na rok 2012, 
- Zatwierdził harmonogram dyŜurów aptek na 02-03 2012 r., 
- Rozpatrzył wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na dokumentację 
termomodernizacji Szpitala Św. Ducha ( 22,140 zł ) . 
- Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
- Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy 
finansowej, 
- Zatwierdził  wniosek posła Jońskiego w sprawie najmu lokalu przy 
ul. Kościuszki 5., 
- Przyjął propozycje porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu. 
 
Do tak przedstawionej informacji o wykonaniu uchwał Rady Powiatu Rawskiego 
oraz  o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym, uwag nie było. 
 
Ad. 14 W kolejnym punkcie obejmującym interpelacje radnych głosów nie było.  
 
Ad. 15 W punkcie zapytania i wolne wnioski  
 
Ad. 16 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria CharąŜka - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1400 dokonała zamknięcia 
obrad  XIII  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk.  

 


