
P R O T O K Ó Ł  NR XIV/2012 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 24 lutego 2012 roku w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 
 

Przewodnicząca Rady Maria CharąŜka o godz. 1000 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 15 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiąŜących 
decyzji. 
 
Ad. 2 Do zaproponowanego przez Przewodniczącą Rady porządku obrad XIV sesji 
Rady Powiatu Rawskiego uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęta jednogłośnie porządek obrad w kształcie 
zaproponowanym przez Przewodniczącą Rady Powiatu. 
Przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad: 
1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2012-2024. 
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia 3-letniego Liceum Profilowanego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia 3-letniego Liceum Profilowanego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 
ul. 15-go Grudnia 9. 
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia 3-letniego Liceum Profilowanego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 
9.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 
ul. 15-go Grudnia 9. 
12.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Ponadgimnazjalnej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 
w ponadgimnazjalną 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w Rawie Mazowieckiej 
ul. Zwolińskiego 46. 
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13.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 2-letniej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Białej Rawskiej ul. 15-go Grudnia 9 w 3-letnią Zasadniczą Szkołę 
Zawodową w Białej Rawskiej ul. 15-go Grudnia 9. 
14.Podjęcie uchwały w sprawie załoŜenie 3-letniego Gimnazjum Specjalnego 
w MłodzieŜowym Ośrodku Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2. 
15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania    
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego powiatu rawskiego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. 
16.Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowego programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu rawskiego za rok 2011. 
17.Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 
w okresie międzysesyjnym. 
18.Interpelacje radnych. 
19.Zapytania i wolne wnioski. 
20.Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XIII sesji 
Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 31 stycznia 2012 r. 
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła, przy jednym głosie wstrzymującym się, 
protokół z  XIII 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 dochodów i wydatków budŜetu: 
- o 4 932 zł następuje zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z powiatu 
skierniewickiego, za uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie 
Mazowieckiej pochodzącego z w/w powiatu, środki zostaną przeznaczone                
na wydatki bieŜące; 
- o 49 995 zł następuje zwiększenie  dochodów  z   UE    na   realizację   
projektu:„Komputer – recepta na wykluczenie” w Powiatowym Urzędzie Pracy           
w Rawie Mazowieckiej; 
- o 110 100 zł, zgodnie z pismem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
zwiększa się dochody  od  środków   Funduszu   Pracy  na  finansowanie kosztów 
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego 
Urzędu Pracy. 
Dokonuje się zmian w planie finansowym w Starostwie, zmniejsza się rezerwę 
celową, oświatową o kwotę 10 238 zł, środki zostaną przeznaczone                           
na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Edukacyjne Wrota Regionu 
Łódzkiego” ( dotacja dla lidera Projektu - Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi). 
Projekt będzie realizowany przez wszystkie szkoły Powiatu  w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. 
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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 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XIV/92/2012 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. 

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany w związku                   
z deklaracją przystąpienia do projektu: „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”, 
realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się nowe 
przedsięwzięcie. 
Projekt będzie realizowany przez szkoły ponadgimnazjalne powiatu. 
Zabezpiecza się wkład własny planowanego przedsięwzięcia w wysokości 68 250zł, 
co stanowi 15% kosztów całego projektu, w tym: 
2012 rok – 10 238,00 zł 
2013 rok – 58 012,00 zł. 
Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik w zakresie proponowanych 
zmian pytań nie było. 

O pozytywnej opinii Komisji BudŜetu i Finansów w zakresie omawianego 
projektu uchwały poinformował Przewodniczący Komisji – Ryszard Imioła. 
Do treści projektu uchwały przedstawionej przez Przewodniczącą Rady równieŜ  
uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 13 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się, uchwałę               
nr XIV/93/2012 w sprawie zmiany 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 
wyłączenia 3-letniego Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół  – 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

W związku z tym, Ŝe trzy kolejne projekty uchwał dotyczyły wyłączenia 
liceów profilowanych wchodzących w skład szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
powiatu rawskiego Pani Przewodnicząca zaproponowała by zostały one omówione 
łącznie. 
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Omówienia treści projektów tych trzech uchwał dokonał  Pan Andrzej Latek               
– Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej. 

Niniejsze zmiany podyktowane są zmianą ustawy o systemie oświaty, która 
wejdzie w Ŝycie z dniem 1 września 2012 r. i dotyczyć będzie ustroju szkół 
ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest powiat. Od 1 września 
2012r. zaprzestaje się naboru do liceów profilowanych. Przepisy ustawowe nie 
przewidują likwidacji szkół będących w zespołach szkół, stąd konieczność podjęcia 
uchwał o wyłączeniu, w pierwszej kolejności, tych szkół z zespołu szkół.  
Niniejsza uchwała stanowi etap wstępny do wszczęcia procedury likwidacji Liceum 
Profilowanego w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. Przepisy ustawy o systemie 
oświaty nie stanowią podstawy prawnej do podjęcia działań polegających                 
na likwidacji włączonej w skład zespołu szkół, pozbawionej pełnej samodzielności 
organizacyjnej placówki oświatowej. W związku z powyŜszym przed podjęciem 
uchwały o zamiarze likwidacji szkoły, naleŜy podjąć uchwałę o jej wyłączeniu           
z zespołu szkół. 
Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianych trzech projektów uchwał dotyczących wyłączenia liceów 
profilowanych. Stanowisko Komisji przedstawił jej Przewodniczący Bogdan Batorek. 
Do treści projektu uchwały przedstawionej przez Przewodniczącą Rady równieŜ  
uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XIV/94/2012 w sprawie wyłączenia             
3-letniego Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół – Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 
ul. Zwolińskiego 46, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia 3-letniego Liceum Profilowanego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 
ul. 15-go Grudnia 9. 

Niniejsza uchwała stanowi etap wstępny do wszczęcia procedury likwidacji 
Liceum Profilowanego w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9 wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9.  
Przepisy ustawy o systemie oświaty nie stanowią podstawy prawnej do podjęcia 
działań polegających na likwidacji włączonej w skład zespołu szkół, pozbawionej 
pełnej samodzielności organizacyjnej placówki oświatowej. W związku                      
z powyŜszym przed podjęciem uchwały o zamiarze likwidacji szkoły, naleŜy podjąć 
uchwałę o jej wyłączeniu z zespołu szkół. 
Do treści projektu uchwały przedstawionej przez Przewodniczącą Rady równieŜ  
uwag nie było. 
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Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XIV/95/2012 sprawie wyłączenia 3-letniego 
Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych     
w Białej Rawskiej ul. 15-go Grudnia 9, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 8 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
wyłączenia 3-letniego Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej                 
ul. Reymonta 14. 

Niniejsza uchwała stanowi etap wstępny do wszczęcia procedury likwidacji 
Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 
Przepisy ustawy o systemie oświaty nie stanowią podstawy prawnej do podjęcia 
działań polegających na likwidacji włączonej w skład zespołu szkół, pozbawionej 
pełnej samodzielności organizacyjnej placówki oświatowej.           
W związku z powyŜszym przed podjęciem uchwały o zamiarze likwidacji szkoły, 
naleŜy podjąć uchwałę o jej wyłączeniu z zespołu szkół. 
Do treści projektu uchwały przedstawionej przez Przewodniczącą Rady równieŜ  
uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XIV/96/2012 sprawie wyłączenia 3-letniego 
Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14, która stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 9 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 
Podobnie jak w przypadku trzech uchwał o wyłączeniu, trzy kolejne projekty uchwał 
dotyczyły zamiaru likwidacji liceów profilowanych wchodzących w skład szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu rawskiego, Pani Przewodnicząca 
zaproponowała by zostały one omówione łącznie. 
Omówienia treści projektów tych trzech uchwał dokonał  Pan Andrzej Latek               
– Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej.  

Zmiany w ustawie o systemie oświaty jednoznacznie wskazują, Ŝe liceum 
profilowane dla młodzieŜy nie podlegają przekształceniu w licea ogólnokształcące 
dla dorosłych. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące   
te licea, są zobowiązane podjąć uchwałę o zamiarze ich likwidacji.  
Z wnioskiem o likwidację Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika            
w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 zwrócił się dyrektor szkoły. W roku 
szkolnym 2010/2011 zakończyła edukację ostatnia klasa Liceum Profilowanego         
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i obecnie nie jest prowadzone kształcenie w tej szkole - brak zainteresowania           
ze strony młodzieŜy nauką w tym typie szkoły. 
Z uwagi na brak kształcenia w Liceum Profilowanym, nie zachodzą przesłanki         
do informowania o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów. Ponadto zgodnie         
z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) "z dniem                
1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy 
dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieŜy..." Z uwagi na 
fakt, Ŝe w Liceum Profilowanym wchodzącym w skład ZS-CEZiU im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 nie funkcjonują Ŝadne klasy, 
likwidacji poddaje się cały typ szkoły. Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną 
wszczynającą procedurę likwidacji szkoły. 
Do uzasadnienia przedstawionego przez Pana Dyrektora Wydziału Polityki 
Społecznej pytanie zadał Pan radny Bogdan Batorek, pytając dlaczego podejmowana 
jest uchwała o zamiarze likwidacji a nie o likwidacji. Pan Dyrektor Latek wyjaśnił, iŜ 
taka procedurę przewiduje ustawa o systemie oświaty –art. 49 pkt.1: w pierwszej 
kolejności mają być podjęte uchwały o zamiarze likwidacji szkoły, w okresie co 
najmniej półrocznym przed planowaną likwidacją. Uchwały o samej likwidacji mają 
być podjęte do 31 sierpnia danego roku. 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianych trzech projektów uchwał dotyczących likwidacji liceów profilowanych. 
Stanowisko Komisji przedstawił jej Przewodniczący Bogdan Batorek. 
Do treści projektu uchwały przedstawionej przez Przewodniczącą Rady równieŜ  
uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XIV/97/2012 w sprawie zamiaru likwidacji 
Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół – Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej              
ul. Zwolińskiego 46, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 10 Kolejny punkt porządku obrad obejmował Podjęcie uchwały w sprawie 
zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej                 
ul. Reymonta 14. 
Z wnioskiem o likwidację Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im.Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej        
ul. Reymonta 14 zwrócił się dyrektor szkoły. W roku szkolnym 2008/2009 
zakończyła edukację ostatnia klasa Liceum Profilowanego i obecnie nie jest 
prowadzone kształcenie w tej szkole - brak zainteresowania ze strony młodzieŜy 
nauką w tym typie szkoły. Z uwagi na brak kształcenia w Liceum Profilowanym,    
nie zachodzą przesłanki do informowania o zamiarze likwidacji szkoły rodziców 
uczniów. Ponadto zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2011 r. Nr 205, 
poz. 1206) "z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach 
następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego        
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dla młodzieŜy..." Z uwagi na fakt, Ŝe w Liceum Profilowanym wchodzącym w skład 
ZSP im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14                  
nie funkcjonują Ŝadne klasy, likwidacji poddaje się cały typ szkoły. 
Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną wszczynającą procedurę likwidacji szkoły. 
Do treści projektu uchwały przedstawionej przez Przewodniczącą Rady  uwag nie 
było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XIV/98/2012 w sprawie zamiaru likwidacji 
Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14, która stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 11 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 
ul. 15-go Grudnia 9. 

Z wnioskiem o likwidację Liceum Profilowanego wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15-go Grudnia 9 zwrócił 
się dyrektor szkoły. W roku szkolnym 2008/2009 zakończyła edukację ostatnia klasa 
Liceum Profilowanego i obecnie nie jest prowadzone kształcenie w tej szkole - brak 
zainteresowania ze strony młodzieŜy nauką w tym typie szkoły. Z uwagi na brak 
kształcenia w Liceum Profilowanym, nie zachodzą przesłanki do informowania          
o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów. Ponadto zgodnie z art. 7 ust.1 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) "z dniem 1 września 
2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy 
dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieŜy..." Z uwagi na 
fakt, Ŝe w Liceum Profilowanym wchodzącym w w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15-go Grudnia 9 nie funkcjonują Ŝadne 
klasy, likwidacji poddaje się cały typ szkoły. 
Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną wszczynającą procedurę likwidacji szkoły. 
Do treści projektu uchwały przedstawionej przez Przewodniczącą Rady równieŜ  
uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XIV/99/2012 w sprawie zamiaru likwidacji 
Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych      
w Białej Rawskiej ul. 15-go Grudnia 9, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 12 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
zamiaru przekształcenia Ponadgimnazjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej             
w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 w ponadgimnazjalną 3-letnią Zasadniczą 
Szkołę Zawodową w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 
O przedstawienie uzasadnienia do powyŜszego projektu uchwały Przewodnicząca 
Rady poprosiła Pana Andrzeja Latka – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
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Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, który odniósł się do dwóch 
kolejnych projektów uchwał dotyczących zamiaru przekształcenia 
ponadgimnazjalnych zasadniczych szkół zawodowych w 3-letnie zasadnicze szkoły 
zawodowe w zespołach szkół w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 i w Białej 
Rawskiej ul. 15-go Grudnia 9. 
Z dniem 01 września 2012 r. wchodzi w Ŝycie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r.           
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.   z 2011 r. 
Nr 205, poz. 1206). W wyniku wdroŜenia nowych przepisów od 01 września 2012 r. 
struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego obejmować będzie m.in. trzyletnie 
zasadnicze szkoły zawodowe. W związku z ujednoliceniem długości cyklu 
kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieŜy organy stanowiące 
jednostek samorządu terytorialnego obowiązane są do podjęcia uchwał   o zamiarze 
przekształcenia dotychczasowych 2-letnich zasadniczych szkół zawodowych                
w zasadnicze szkoły zawodowe o 3-letnim cyklu kształcenia. Zmiany o charakterze 
organizacyjnym, które zostaną wprowadzone w szkołach z dniem 01 września 2012 r. 
wynikają takŜe z nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej   
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia     2011 r.             
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. Nr 2, 
poz 7). JednakŜe do uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy 
rozpoczęli naukę przed wejściem w Ŝycie nowego rozporządzenia tj. przed dniem    
01 września 2012 r. stosuje się przepisy dotychczasowego Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 124 poz. 860 z późn. zm). Zgodnie      
z §2 Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi się 
rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej szkół, które prowadzą kształcenie m. in.    
w zawodzie kucharz małej gastronomii. W wyniku przekształcenia 3-letnia 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa wchodząca w skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej              
ul. Zwolińskiego 46 zgodnie z w/w rozporządzeniem będzie kształciła w zawodach 
wymienionych w treści uchwały - zmiana nazwy zawodu z "kucharz małej 
gastronomii" na "kucharz" - dotyczy naboru uczniów na rok szkolny 2012/2013. 
Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianych dwóch projektów uchwał dotyczących przekształcenia 
ponadgimnazjalnych zasadniczych szkół zawodowych w 3-letnie zasadnicze szkoły 
zawodowe w zespołach szkół w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 i w Białej 
Rawskiej ul. 15-go Grudnia 9. Stanowisko Komisji przedstawił jej Przewodniczący 
Bogdan Batorek. 
Do treści projektu uchwały przedstawionej przez Przewodniczącą Rady uwag nie 
było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XIV/100/2012 w sprawie zamiaru 
przekształcenia Ponadgimnazjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 w ponadgimnazjalną 3-letnią Zasadniczą Szkołę 
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Zawodową w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, która stanowi załącznik       
nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 13 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 2-letniej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Białej Rawskiej ul. 15-go Grudnia 9 w 3-letnią Zasadniczą Szkołę 
Zawodową w Białej Rawskiej ul. 15-go Grudnia 9. 
Z dniem 01 września 2012 r. wchodzi w Ŝycie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.         
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 205, poz. 1206). W wyniku wdroŜenia nowych przepisów od 01 września 2012 r. 
struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego obejmować będzie m.in. trzyletnie 
zasadnicze szkoły zawodowe. W związku z ujednoliceniem długości cyklu 
kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieŜy organy stanowiące 
jednostek samorządu terytorialnego obowiązane są do podjęcia uchwał o zamiarze 
przekształcenia dotychczasowych 2-letnich zasadniczych szkół zawodowych            
w zasadnicze szkoły zawodowe o 3-letnim cyklu kształcenia. Zmiany o charakterze 
organizacyjnym, które zostaną wprowadzone w szkołach z dniem 01 września 2012 r. 
wynikają takŜe z nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej  
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. Nr 2, poz 7). 
JednakŜe do uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy rozpoczęli 
naukę przed wejściem w Ŝycie nowego rozporządzenia tj. przed dniem 01 września 
2012 r. stosuje się przepisy dotychczasowego Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 124 poz. 860 z późn. zm). W wyniku 
przekształcenia 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa wchodząca w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9 zgodnie z w/w 
rozporządzeniem z dnia 23 grudnia 2011 r. będzie kształciła w zawodach: 
sprzedawca, ogrodnik i cukiernik - w przypadku tej szkoły nazewnictwo zawodów 
nie uległo zmianie, zmiana dotyczy jedynie długości cyklu kształcenia dla zawodów 
sprzedawca i ogrodnik - z 2 letniego na 3-letni. 
Do treści projektu uchwały przedstawionej przez Przewodniczącą Rady równieŜ  
uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XIV/101/2012 w sprawie zamiaru 
przekształcenia 2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej Rawskiej ul. 15-go 
Grudnia 9 w 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w Białej Rawskiej ul. 15-go 
Grudnia 9, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 14 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
załoŜenia 3-letniego Gimnazjum Specjalnego w MłodzieŜowym Ośrodku 
Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2. 
O zabranie głosu poproszony został Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej 
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Z wnioskiem o załoŜenie Gimnazjum Specjalnego w MłodzieŜowym Ośrodku 
Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 wystąpił dyrektor placówki. 
MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii obok Specjalnego Ośrodka Szkolno                            
- Wychowawczego wchodzi w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2. Zgodnie z § 16 i 66 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania 
placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieŜy w tych placówkach oraz 
wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych 
placówkach w skład MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii musi wchodzić co najmniej 
jedna z następujących szkół: szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne oraz 
szkoła ponadgimnazjalna specjalna. MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii, w skład którego 
nie wchodzi Ŝadna z wyŜej wymienionych szkół moŜe funkcjonować tylko do 31 sierpnia 
2012 roku. Obecnie wychowankowie MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii w Rawie 
Mazowieckiej zgodnie ze statutem Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 uczęszczają do szkół wchodzących w skład Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2.            
W związku z powyŜszym warunkiem dalszego funkcjonowania MłodzieŜowego Ośrodka 
Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 jest załoŜenie Gimnazjum 
Specjalnego, które będzie wchodziło w jego skład. Zdecydowano, Ŝeby z jednej 
wymaganych rodzajów szkół utworzyć gimnazjum specjalne, gdyŜ do gimnazjum 
uczęszcza najwięcej osób tj. 18 uczniów. 

W związku z czym zakłada się z dniem 01 września 2012 roku publiczne         
3-letnie Gimnazjum Specjalne w MłodzieŜowym Ośrodku Socjoterapii w Rawie 
Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 wchodzącym w skład Zespołu Placówek 
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2. Organizację publicznego     
3-letniego Gimnazjum Specjalnego w MłodzieŜowym Ośrodku Socjoterapii w Rawie 
Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 określa statut stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.  

W punkcie tym głos zabrał teŜ Pan Paweł Malik – Dyrektor Zespołu Placówek 
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, który uszczegółowił informację na temat 
wymogu prawnego utworzenia 3-letniego Gimnazjum Specjalnego.  

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XIV/102/2012 w sprawie załoŜenia               
3-letniego Gimnazjum Specjalnego w MłodzieŜowym Ośrodku Socjoterapii w Rawie 
Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.15 Kolejny punkt przewidywał podjęcie uchwały w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi                     
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.            
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego powiatu rawskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji. 

O zabranie głosu w tym punkcie porządku obrad Przewodnicząca Rady poprosiła 
Pana Sławomira Stefaniaka – Sekretarza Powiatu.  
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Zgodnie z art.5 pkt 5 ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie, 
jednostki samorządu terytorialnego określają w drodze uchwały szczegółowy sposób 
konsultowania z radami działalności poŜytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy projektów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Do tej 
pory część tej materii regulowała uchwała Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu rawskiego, dotycząca konsultacji    
z organizacjami pozarządowymi. W związku z zapisami ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i wolontariacie pojawiła się konieczność bardziej szczegółowego 
uregulowania tego zagadnienia. Zgodnie z uchwałą konsultacje, z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 pkt. 3 wyŜej powołanej ustawy, 
przeprowadzane będą w oparciu o zasady: pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Przewidziane będą trzy formy 
konsultacji: pisemną, zamieszczania projektów aktów prawa miejscowego na stronie 
internetowej oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i bezpośrednich spotkań             
z podmiotami, których dotyczy uchwała. Sekretarz Powiatu wyraził teŜ nadzieję,             
iŜ zaproponowana forma elektroniczna konsultacji pozwoli uczestniczyć większej ich 
liczbie w konsultowaniu projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących ich 
statutowej działalności, gdyŜ do tej pory na zaproszenia Starostwa do konsultowania 
takich aktów, udział ich był bardzo mały.  

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XIV/103/2012 sprawie określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania    z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego         
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego powiatu rawskiego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, która stanowi załącznik nr 13        
do niniejszego protokołu. 
 
Ad.16 Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowego programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu rawskiego za rok 2011. 

O zabranie głosu w tym punkcie Pani Przewodnicząca poprosiła Pan 
Sławomira Stefaniaka Sekretarz Powiatu, który przedstawił sprawozdanie: 

Rada Powiatu Rawskiego Uchwałą Nr XLIV/241/2010 z dnia 29 października 
2010 roku przyjęła Roczny Programu Współpracy Powiatu Rawskiego                        
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności poŜytku publicznego                   
 i o wolontariacie na rok 2011. 
Program zakładał współpracę o charakterze niefinansowym i finansowym.  

Współpraca o charakterze niefinansowym polegała na udzielaniu przez powiat 
wsparcia dla organizacji w formie  bezpłatnego udostępniania sal urzędu na potrzeby 
statutowe organizacji, udostępnieniu materiałów i sprzętu biurowego – wydruki 
ogłoszeń, redagowanie pism, pomoc w opracowaniu uchwał, opracowanie ulotki 
informacyjnej i umieszczenie na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy 
ogłoszeń. Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi o charakterze 
niefinansowym odbywała się w zakresie:  
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- upowszechniania kultury fizycznej i sportu powiat współpracował z Powiatowym 
Szkolnym Związkiem Sportowym i Powiatowym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów 
Sportowych. W ramach tych działań realizowany był Kalendarz Imprez Sportowych:  
- ze Szkolnym Związkiem Sportowym organizowano : 
- 16 powiatowych imprez sportowych dla szkół podstawowych,  
- 15 powiatowych imprez sportowych dla gimnazjów, 
- 13 powiatowych imprez sportowych dla szkół ponadgimnazjalnych . 
- z Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych zorganizowano  22 imprezy 
powiatowe.  
W roku 2011 w ramach Szkolnego Związku Sportowego odbyło się 66 imprez 
sportowych w tym:  
- 42 powiatowe,  
- 20 rejonowe,  
- 4 finały wojewódzkie (tenis stołowy dziewcząt i  chłopców szkół podstawowych, 
tenis stołowy chłopców gimnazjów i piłki siatkowej chłopców gimnazjów).  
W ramach LZS odbyło się 26 imprez sportowych w tym:  
- 24 powiatowe,  
- 2 międzypowiatowe. 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej uczestniczyło w organizowaniu 
powyŜszych imprez poprzez : 
- finansowanie pracy sędziów, 
- fundowanie nagród (stroje sportowe, sprzęt sportowy, przejazdy, puchary,  medale.  
nagrody rzeczowe)  
- opłaty za opiekę medyczną na zawodach, ochronę zawodów i wynajem obiektów 
sportowych. 
Ponadto przy współpracy powiatu rawskiego odbyły się : 
- Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców, 
- Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Juniorów o „Puchar Przewodniczącej Rady 
Powiatu Rawskiego”,  
- Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Juniorek Młodszych o „Puchar Starosty 
Rawskiego”, - - oraz zawody strzeleckie o „Puchar Starosty Rawskiego”  i Puchar 
Przewodniczącej Rady Powiatu” dla szkół ponadgimnazjalnych. 
Powiat rawski wspólnie z Polskim Związkiem Wędkarskim zorganizował zawody 
wędkarskie „ Grand – Prix” pod patronatem Starosty Rawskiego. 
- ochrony dób kultury i tradycji powiat rawski  współpracował między innymi          
ze Stowarzyszeniem Kulturalno – Oświatowym w Sadkowicach wspierając w formie 
nagród warsztaty artystyczno – muzyczne dla dzieci z chóru „Nadzieja”, z Zespołem 
Śpiewaczym „Dzieciaki z Boguszyc” w zakresie finansowania przejazdów na 
festiwale w Kazimierzu Dolnym i Bukowinie Tatrzańskiej, z Towarzystwem 
Przyjaciół Dzieci z Rawy Mazowieckiej w zakresie fundowania nagród                    
na powiatowy konkurs plastyczny oraz Stowarzyszeniem „Brać Herbowa Ziemi 
Rawskiej” w zakresie organizacji pokazów inscenizacji historycznych. 
-  działań na rzecz osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami jak:  
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- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro 
Dzieci”,  
- Koło Terenowe Polskiego Związku   Niewidomych,  
- Polski Związek  Głuchych,   
- Polski  Związek   Emerytów, Rencistów  i  Inwalidów,  
- Stowarzyszenie Hospicjum,  
- Koło Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,  
- Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej,  
- Polski Czerwony KrzyŜ, Fundacja "Obudźmy Nadzieję". 
Do organizacji tych rozsyłane są wszelkie informacje napływające do Centrum  
i dotyczące osób niepełnosprawnych. Organizacje te informowane są o terminach 
składania wniosków, moŜliwości skorzystania z udziału w szkoleniach                        
i konferencjach, paraolimpiadach, programach, konkursach, moŜliwościach 
kształcenia dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej. 
-  ochrony i promocji zdrowia Wydział Polityki Społecznej współpracował z:  
1) Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Koło Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, 
2) Klubem Rawskie Amazonki w Rawie Mazowieckiej.  
Współpraca miała formę niefinansową i polegała na udzielaniu  wsparcia dla 
organizacji w formie  bezpłatnego udostępniania sal urzędu na potrzeby statutowe 
organizacji, udostępnieniu materiałów i sprzętu biurowego – wydruki ogłoszeń, 
redagowanie pism, pomoc w opracowaniu uchwał, opracowanie ulotki informacyjnej 
i umieszczenie na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń w budynku 
Starostwa przy ul. Kościuszki 5. 

W ramach współpracy finansowej w 2011 r. powiat  przeznaczył : 
- 15.000 zł na wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych zadanie zlecono 
Fundacji Biuro Projektów Lokalnych w Rawie Mazowieckiej. Ze wsparcia 
skorzystały 33 organizacje, dla których przygotowano 55 wniosków                           
o dofinansowanie zaplanowanych działań.   Trzy wnioski uzyskały dotację                 
w wysokości 366 tyś. zł. tj. Klub Sportowy TRIATHLON RAWA dwa złoŜone 
wnioski  i Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej – jeden wniosek. 
Zadanie zlecone zostało w ramach ogłoszonego konkursu. 
- 3.500 zł na wydanie niskonakładowej publikacji związanej z kulturą i dziedzictwem 
kulturowym. Zadanie to zlecono Stowarzyszeniu Wychowanków Liceum 
Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej. W ramach działania Stowarzyszenie 
wydało biuletyn „Rawskie Pokolenia”. 
- 2.500 zł na kompleksową domową opiekę nad pacjentami w termalnej fazie 
choroby nieuleczalnej i ich rodzinami. Realizacja zadania polegała na zakupie 
koncentratora tlenu i świadczenie usług tą aparaturą. Zadanie to zostało zrealizowane. 

Powiat rawski jest członkiem Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi 
Rawskiej, które jest organizatorem Warsztatów Terapii Zajęciowej. W 2011 r.          
na bieŜącą działalność Warsztatów przekazano kwotę 572.893, 26 zł. Ze środków 
PFRON pokryto koszt działalności Warsztatów w 90% tj. 515.353,26 zł. Udział 
własny powiatu to kwota 57.540 zł. 
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Po przedstawionej informacji Pani radna Teresa Pietrzak zadała pytanie czy 
informacja dotyczy roku 2011 czy 2010, gdyŜ w sprawozdaniu otrzymanym przez 
radnych widnieje rok 2010. Pan Sekretarz wyjaśnił, iŜ jest to tylko omyłka pisarska.  

Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał, czy wszystkim organizacjom 
pozarządowym udostępniana jest sala konferencyjna. Otrzymał odpowiedź,               
Ŝe wszystkie organizacje, a Pan Starosta Józef Matysiak dodał, Ŝe jeŜeli nie ma 
ograniczenia związanego z nałoŜeniem się terminu lub nie ma ograniczeń 
wynikających z przepisów prawa (np. wyłączenie budynków samorządowych na czas 
kampanii wyborczej). Ponadto Pan Starosta dodał, Ŝe dość licznie udostępniana jest 
sala konferencyjna, a takŜe odpłatnie lokale w budynku Starostwa przy ulicy 
Kościuszki (organizacje kombatanckie, związek niewidomych, ZNP, partie 
polityczne itd.)  

Innych uwag nie było.  
Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji powiatowego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu rawskiego za rok 2011. 
 
Ad. 17 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  XIII sesji w dniu 31 stycznia 
2012 roku podjęła następujące uchwały: 
1. nr XIII/87/2012 w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego,  
2. nr XIII/88/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego 
na lata 2012-2024, 
3. nr XIII/89/2012 w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawie  Mazowieckiej, 
4. 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, 
5. nr XIII/91/2012 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej. 
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: 
31 stycznia 2012 roku: 
-  Zatwierdził zaktualizowany harmonogram dyŜurów aptek na luty i marzec 2012 r. 
w związku z zakończeniem działalności apteki przy ul. Niepodległości. 
-  Rozpatrzenie wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej w sprawie zgody na wynajem garaŜy połoŜonych w budynku 
przychodni w Białej Rawskiej przy ul. Mickiewicza 25  łącznie 134 m2 na okres 3 lat 
( pozytywnie). 
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-   Rozpatrzył  wniosek NZOZ ER –Dent o przedłuŜenie umowy dzierŜawy 
pomieszczeń na prowadzenie poradni stomatologicznej w budynku przy                    
ul. Niepodległości 8. 
- Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Dyrektor  Jolancie 
Popłońskiej w zakresie złoŜenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu 
pn. ” Praktyka zagraniczna szansą na rozwój hotelarstwa w regionie” z programu 
„Uczenie się przez całe Ŝycie”. 
-  Zapoznał się z  pismem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka dotyczącego 
porozumienia w sprawie budowy krytej pływalni i sztucznego lodowiska. 
10 lutego 2012 roku: 
-  Wyraził zgodę na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4331E 
Łochów – Zarzecze przyłącza kablowego energetycznego do działki nr 48/10            
w miejscowości Stare Byliny. 
-   Rozpatrzył podanie o rozłoŜenie na raty naleŜności w wysokości 7016 zł. 
wynikającej decyzji obciąŜeniowej za holowanie i parkowanie pojazdu usuniętego     
z drogi ( dwie raty ). 
-  Rozpatrzył wniosek o zwiększenie środków finansowych na remont łazienki           
w budynku powiatu przy ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej. 
- Wyraził  zgodę na przyjęcie darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie 
remontu łazienki w budynku powiatu przy ul. Niepodległości 8 w Rawie 
Mazowieckiej. 
- Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Liceum 
Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 
- Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 
Grudnia 9. 
-  Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Liceum 
Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 
- Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie załoŜenia Gimnazjum 
Specjalnego w MłodzieŜowym Ośrodku Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej            
ul. Przemysłowa 2. 
- Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru przekształcenia 2-letniej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej ul. Zwolińskiego 46 w 3-letnią Zasadnicza Szkołę 
Zawodową w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 
- Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru przekształcenia 2-letniej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9 w 3-letnią 
Zasadniczą Szkołę Zawodową w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9. 
- Wyraził zgodę na wprowadzenie do budŜetu powiatu zadania pn. „ Edukacyjne 
wrota województwa łódzkiego”. 
-  Wyraził zgodę na przyznanie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół         
w wysokości 20%. 
- Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
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- Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy 
finansowej. 
-  Przyjął Plan pracy Zarządu Powiatu Rawskiego na 2012 rok. 
-  Przyjął porządek XIV Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
16 lutego 2012 roku: 
-  Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia  Liceum 
Profilowanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta       
w Rawie Mazowieckiej. 
-  Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia Liceum 
Profilowanego z Zespołu Szkół  Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. 
Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej. 
-  Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia Liceum 
Profilowanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 
- Podjął Uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowania jest przyznawane w roku 
2012 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. 
- Podjął Uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie na okres 3 lat        
w drodze przetargu garaŜy budynku połoŜonego w Białej Rawskiej będącego               
w zarządzie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 
24 lutego 2012 roku: 
- Rozpatrzył wniosek Towarzystwa Walki z Kalectwem. 
- Zapoznał się z informacją o bieŜącej sytuacji finansowej SPZOZ. 
- Rozpatrzył wniosek o dofinansowanie wyjazdu młodzieŜy szkolnej                         
na 16 Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2012. 

Do tak przedstawionej informacji o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz  o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym, uwag nie 
było. 
 
Ad. 18 W kolejnym punkcie obejmującym interpelacje radnych głosów nie było. 
 
Ad. 19 W punkcie zapytania i wolne wnioski głosy zabierali: 

Pani radna Teresa Pietrzak zapytała o spotkanie Zarządu Powiatu Rawskiego             
z personelem rawskiego szpitala – czego dotyczyło to spotkanie, jaka 
restrukturyzacja zatrudnieniowa przewidziana jest w SPZOZ, dlaczego nie 
zawiadomieni byli członkowie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej? 
Do pytania przyłączył się Pan radny Rafał Dobrowolski, który teŜ zwrócił uwagę na 
fakt nie zaproszenia wszystkich członków Komisji Zdrowia na spotkanie. 

Na pytania odpowiedział Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski, który 
poinformował, Ŝe spotkanie odbyło się na wniosek załogi szpitala i dyrekcji szpitala, 
którzy wnioskowali o spotkanie ze Starostą i Zarządem Powiatu, Decyzje dotyczące 
organizacji spotkania odbywały się w dość krótkim czasie i rzeczywiście jak przyznał 
Pan Wicestarosta niedopatrzeniem było nie zawiadomienie co najmniej całego składu 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Jak wyjaśnił Pan Wicestarosta spotkanie 
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dotyczyło dwóch kwestii: przekształcenia Szpitala w spółkę – jakie działania są juŜ 
podjęte a jakie planowane a druga sprawa – to restrukturyzacja zatrudnienia               
w SPZOZ – jest propozycja przejścia z umów o prace na umowy kontaktowe 
regulowane przez Kodeks Cywilny. Jest kwestia zmniejszenia kosztów zatrudnienia 
czyli przejścia z umów kodeksowych na umowy cywilne – kontrakty i dotyczyć      
ma to 88 osób. Jak zaznaczył Pan Krzyczkowski według informacji od kierownictwa 
szpitala tylko 6 osób z administracji jest przewidzianych do zwolnienia. Zarząd 
Powiatu jest za tym aby pielęgniarki zorganizowały się w spółdzielnię lub spółkę        
i były partnerem dla pracodawcy czyli przekształconego SPZOZ-u. Ponadto             
28 lutego br. w Starostwie Powiatowym ma odbyć się spotkanie około                      
20 pracowników szpitala z przedstawicielami Fundacji Studiów Europejskich             
– Instytut Europejski w Łodzi na temat wzmocnienia sektora ekonomii społecznej     
tj. form samoorganizowania się – swoistego inkubatora przedsiębiorczości. 

Pani radna Teresa Pietrzak wyraziła wątpliwość co do spółdzielni i form 
samoorganizowania się, jak i wsparcia z funduszy na aktywizację zatrudnienia, które 
uległy znacznemu ograniczeniu. Odniosła się równieŜ do odpowiedzi na interpelację 
od Pani Dyrektor SPZOZ, z której wynika nieopłacalność prowadzenia pewnych 
usług przez SPZOZ, które dla innych podmiotów są opłacalne. Ponadto Pani radna 
Pietrzak zawnioskowała by na temat sytuacji w SPZOZ zwołana były odrębna sesja, 
poświęcona tylko temu problemowi.  

Pani radna Katarzyna Urbańska poparła wniosek o zwołanie sesji tylko           
na temat SPZOZ, która odbyła by się przed sesją na której głosowane będą zmiany 
przekształceniowe. Pani radna Urbańska wyraziła teŜ swoje niezadowolenie z faktu, 
Ŝe Pani Dyrektor SPZOZ przebywa na urlopie, w sytuacji gdy z placówką dzieje się 
źle. Ponadto zwróciła uwagę na zarobki lekarzy zatrudnianych z zewnątrz 
(kontraktowych), jak i fakt dodatkowego opłacania lekarzy za wykonywane przez 
nich badania w godzinach ich pracy. 

Pan radny Bogdan Batorek równieŜ stwierdził, iŜ nie zrozumiałym jest           
dla niego fakt, Ŝe w takiej sytuacji SPZOZ, Pani Dyrektor tej placówki bierze urlop. 

Pan radny Rafał Dobrowolski powtórzył wniosek o zwołanie sesji, z udziałem 
załogi SPZOZ, przed głosowaniem uchwał o przekształceniu. 

Pan Wicestarosta Krzyczkowski wyraził przekonanie iŜ sytuacja rawskiego 
szpitala jest pochodną sytuacji słuŜby zdrowia w całym kraju; ponadto Pani Dyrektor 
SPZOZ przebywa na urlopie legalnie, w sprawie zmian przekształceniowych nie ma 
blokady informacyjnej o czym świadczy obecność prasy na spotkaniu z załogą 
SPZOZ. Przekształcenie SPZOZ w spółkę jest tylko narzędziem w celu uzyskania 
refundacji zadłuŜenia (ok.6,5 - 7 mln zł). Jak wyjaśnił Pan wicestarosta Szpital         
nie zrezygnował z opieki świątecznej czy specjalistyki – po prostu przegrał konkurs     
ogłoszony przez NFZ. 

Pani radna Pietrzak wyraziła przekonanie, Ŝe część problemów wynika              
z ogólnej sytuacji słuŜby zdrowia w Polsce i przekazywaniu zadań na samorządy,              
ale w większej części problemy rawskiego SPZOZ wynikają z błędów w zarządzaniu 
i gospodarności tą placówka, gdyŜ wiele placówek słuŜby zdrowia w kraju dobrze 
funkcjonuje. 
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Z kolei pan radny Dobrowolski zaznaczył, Ŝe jedynym, który głosował 
przeciwko utworzeniu spółki był on a sytuacja obecna SPZOZ wynika ze złego 
zarządzania przez Panią Dyrektor. 

Pani radna Urbańska ponownie zgłosiła wniosek o zwołanie sesji lub 
spotkania, na którym radni otrzymali by pełną informację na temat zmian w SPZOZ, 
skoro mają głosować nad przekształceniami.    

Pan Starosta Józef Matysiak wyraził pogląd, Ŝe gdyby nie istotne wsparcie 
Powiatu Rawskiego od początku jego funkcjonowania i przez dotychczasowe 
kadencje, rawski szpital by nie istniał; podobnie sytuacja wygląda w wielu szpitalach 
w kraju. Przyczyną główną takiego stanu rzeczy, według Starosty Matysiaka, są 
zewnętrzne warunki w jakich funkcjonuje słuŜba zdrowia w Polsce. Zastanawiający 
jest teŜ sposób rozstrzygnięcia konkursu przez oddział NFZ; stosowne odwołania 
zostały złoŜone. Odnośnie nieobecności Pani Dyrektor SPZOZ, Pan Starosta wyjaśnił           
iŜ skorzystała z uprawnionego zaległego urlopu. Odnosząc się do roboczego 
spotkania z personelem szpitala, pan Starosta przypomniał, iŜ w spotkaniu udział 
wzięli Pani Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego i Pan Przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej, co jest formą komunikowania się z pozostałymi 
radnymi. Zmiany w SPZOZ są konieczne i nieuniknione. Istotną kwestią                  
jak poprowadzić te zmiany, Ŝeby nie odbiło się to np. na zatrudnieniu pielęgniarek. 
Zarząd Powiatu Rawskiego, który otrzymał zezwolenie od Rady Powiatu Rawskiego 
na prowadzenie działań w kierunku utworzenia spółki i to realizuje. Nie ma 
przeszkód co do dyskusji na temat proponowanych zmian, czy to na forum sesji rady 
czy komisji rady.   

Pani radna Pietrzak przyznała, Ŝe przyznaje rację, iŜ w wyniku działań Starosty 
i Zarządu udało się zachować ratownictwo medyczne. 

Pani Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria CharąŜka oświadczyła 
iŜ miała poinformować, w sprawach róŜnych, o spotkaniu z załogą szpitala, w którym 
uczestniczyła. Odnosząc się do propozycji sesji rady na temat SPZOZ Pani 
Przewodnicząca Rady zaproponowała czy nie właściwszym byłoby zwołanie Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej. 

Pan Starosta Józef Matysiak stwierdził, Ŝe określone wnioski padły i to Pani 
Przewodnicząca Rady Powiatu podejmie właściwą decyzję czy odbędzie                  
się oddzielna sesja rady czy będzie to posiedzenie komisji merytorycznej. 

Pan Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Dobek przypomniał, iŜ sesje 
rady są otwarte i wystarczy poinformować, Ŝe sesja będzie dotyczyła spraw SPZOZ     
i na pewno zainteresowani na takiej sesji się pojawią.  

Pani mecenas Jolanta Miśkiewicz wyjaśniła, iŜ o sesji rady decyduje 
przewodnicząca a o posiedzeniu komisji jej przewodniczący; na sesji rady z kolei nie 
moŜe być debaty z udzielaniem głosu np. przedstawicielom szpitala. 

Pan radny Jarosław Kobierski wywnioskował, Ŝe jeŜeli radni czują się nie 
doinformowani to merytoryczne kwestie powinny być omawiane na komisjach rady. 

Pani Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji Zdrowia         
i Polityki Społecznej o zorganizowanie komisji w poszerzonym składzie na temat 
planowanych zmian w SPZOZ, jak i wszystkich którzy mają jakiekolwiek propozycje 
do ich przedstawiania.  
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Pan radny Bogdan Batorek zaapelował by tak powaŜnego problemu SPZOZ 
nie sprowadzać do przekrzykiwania się.  

W sprawach róŜnych Pani Przewodnicząca poinformowała o obowiązku 
składania oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia br. 

Pani Przewodnicząca poinformowała teŜ o treści pisma i uchwał Regionalnej 
Izby Obrachunkowej (załącznik nr 14) pozytywnie opiniujące uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego: Nr XII/84/2011 z 30.12.2011 r. i Nr XII/83/2011 z 30.12.2011 r.  

Pani Przewodnicząca poinformowała teŜ o piśmie Pana Senatora Grzegorza 
Wojciechowskiego i Pana Posła Roberta Telusa w sprawie podjęcia przez Radę 
Powiatu Rawskiego stanowiska w obronie Telewizji Trwam (załącznik nr 15).        
Pani Przewodnicząca uznała, iŜ tej sprawie nie będzie nadawała biegu, gdyŜ inne 
organy państwa decydują o przyznaniu koncesji dla telewizji. 

Na tym ten punkt zakończono. 
 

Ad. 20 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria CharąŜka                            
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1400 dokonała zamknięcia 
obrad  XIV  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
 


