
P R O T O K Ó Ł  NR XVIII/2012 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 27 lipca 2012 roku w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria CharąŜka o godz. 900 
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 16 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Do zaproponowanego porządku obrad XVIII sesji zmianę zaproponowała Pani 
Przewodnicząca Rady Powiatu - polegającą na dodaniu dwóch punktów dotyczących 
uchwał w sprawie zmian uchwał Nr XVII/127/2012 i Nr XVII/128/2012 podjętych na 
poprzedniej sesji 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęta 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 powiatu. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Rawski kredytu długoterminowego. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu 

rawskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie majątku do spółki powstałej                   
z przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/127/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia ponadgimnazjalnej Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 w ponadgimnazjalną 3-letnią 
Zasadniczą Szkołę Zawodową w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/128/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2012 r.  w sprawie 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 

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

11. Interpelacje radnych. 
12. Zapytania i wolne wnioski. 
13. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XVII sesji 
Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 22 czerwca 2012 r. Do treści powyŜszego 
protokołu uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła, przy dwóch głosach wstrzymujących się, 
protokół z XVI sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
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Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w budŜecie powiatu na 2012 r. 

O zabranie głosu Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Marzenę Pakuła           
– Skarbnik Powiatu Rawskiego, która omówiła projektowane zmiany w budŜecie 
roku bieŜącego: 
Zgodnie z Umową dotacji Nr 224/RO/2012 zawartą z Województwem Łódzkim 
dokonuje się zwiększenia planów finansowych dochodów w zakresie dotacji 
celowych z budŜetu województwa na realizację inwestycji własnych powiatu o kwotę 
59 000 zł, jest to dotacja na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego        
i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania 
operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” 
Zgodnie z Umową dotacji Nr 5/2012/UG/WR zawartą z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się zwiększenia planów 
finansowych dochodów o kwotę 16 000 zł. Są to środki na dofinansowanie powiatu 
w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
Zwiększa się o kwotę 16 000 zł dochody naleŜne dla powiatu, od środków 
wydatkowanych z PFRON ( 2% od zrealizowanych wydatków). Środki zostaną 
przeznaczone na wydatki związane z obsługą PFRON. 
Zwiększa się dochody z tytułu czynszów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych         
w Białej Rawskiej o kwotę 60 000 zł, środki zwiększą wydatki w szkole. 
Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 16 000 zł, środki zostaną 
przeznaczone na wydatki majątkowe. 
Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy grupami wydatków, działami i rozdziałami 
klasyfikacji budŜetowej w Zespole Placówek Specjalnych oraz Starostwie. 
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych - zwiększenia: 
- 59 000 zł, „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania 
niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz 
prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”; 
- 16 000 zł, „Adaptacja pomieszczeń Przychodni Zdrowia przy ul.: Niepodległości 8 
na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej” opracowanie dokumentacji 
projektowej; 
- 20 000 zł, „Remont kanału spalin tzw. czopucha komina przy kotłowni Szpitala Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej”; 
- 5 000 zł, zakup sprzętu komputerowego. 

Pytanie odnośnie projektowanych zmian zadał Pan radny Bogdan Batorek, 
pytając na co dokładnie zostanie wydane 16 tys. zł pochodzące z rezerwy celowej 
oświatowej a przeznaczonych na wydatki majątkowe. Pani Skarbnik odpowiedziała, 
iŜ środki te przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej              
- adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Niepodległości 8 na potrzeby Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej. 

Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o opinię Przewodniczącego Komisji 
BudŜetu i Finansów – Pana Ryszarda Imiołę, który przedstawił pozytywną opinię 
komisji w zakresie proponowanych zmian. 

Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. Do treści uwag nie było. 
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Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XVIII/129/2012 w sprawie zmian budŜetu 
powiatu na rok 2012, której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały sprawie 
zaciągnięcia przez Powiat Rawski kredytu długoterminowego. 
 O zabranie głosu Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Marzenę Pakuła             
– Skarbnik Powiatu Rawskiego, która omówiła projekt uchwały: 
 Zgodnie z Uchwałą z dnia 30 grudnia 2011 roku nr XII/83/2011 w sprawie 
uchwalenia budŜetu Powiatu Rawskiego na 2012 rok, zaciąga się kredyt na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 544 398 zł. 

Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o opinię Przewodniczącego Komisji 
BudŜetu i Finansów – Pana Ryszarda Imiołę, który przedstawił pozytywną opinię 
komisji w zakresie przedmiotowej uchwały. Pani Przewodnicząca przedstawiła 
projekt uchwały. Do treści uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła przy jednym głosie wstrzymującym się uchwałę nr XVIII/130/2012  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, której projekt stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu. 
   
Ad. 6 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków.  
Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Piotrr Irla – zastępca dyrektora 
Wydziału Infrastruktury: 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, Ŝe do zadań 
organizatora publicznego transportu zbiorowego (właściwej jednostki samorządu 
terytorialnego) naleŜy określenie przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest dana jednostka samorządu, udostępnianych dla 
operatorów i przewoźników, a takŜe określenie warunków i zasad korzystania z tych 
obiektów. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 
określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, 
następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki 
samorządu terytorialnego. 
Uchwała pozwoli ustanowić ujednolicone nazwy przystanków komunikacyjnych 
usytuowanych przy drogach powiatowych powiatu rawskiego, oraz określać będzie 
warunki i zasady korzystania z tych przystanków. 
Podjęta uchwała pozytywnie wpłynie na rozwój lokalnej sieci komunikacyjnej, 
wprowadzi zasadę równego traktowania wobec wszystkich przewoźników 
świadczących usługi z zakresu przewozu osób, oraz ułatwi lokalnej społeczności 
korzystanie z komunikacji zbiorowej na obszarze Powiatu Rawskiego. . 

Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego wyraziła 
pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały w sprawie przystanków 
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komunikacyjnych. Stanowisko Komisji przedstawił jej wiceprzewodniczący – Pan 
Marek Sekuter. 

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 XVIII/131/2012 w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie majątku do spółki 
powstałej z przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej. 

Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Urszula Przerwa – Kierownik      
w Oddziale Zdrowia i Spraw Obywatelskich: 

Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej Uchwałą Nr VI/ 53/2011       
z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie kierunku zmian organizacyjno-prawnych 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
zobowiązała Zarząd Powiatu Rawskiego do podjęcia działań przygotowujących 
Zakład do przekształcenia w spółkę prawa handlowego na zasadach określonych       
w ustawie z dnia 14 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 
654, ze zmianami) wyraŜając tym samym wolę jego przekształcenia. PoniewaŜ 
uchwała Rady Powiatu Rawskiego o której mowa wyŜej zobowiązywała Zarząd       
do przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej w spółkę prawa handlowego (spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością) na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 kwietnia 2011r.    
o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654, ze zmianami), konsekwencją 
wykonania tej uchwały są konkretne propozycje Zarządu Powiatu Rawskiego 
dotyczące organizacji spółki prowadzącej działalność leczniczą. Przed 
zaproponowaniem Radzie konkretnych rozwiązań dotyczących organizacji                 
i funkcjonowania nowego podmiotu, Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem 
finansowym SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, w oparciu o które został określony 
wskaźnik zadłuŜenia dla Zakładu (Uchwała Nr XVI/115/2012 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia 
wskaźnika zadłuŜenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej        
w Rawie Mazowieckiej) oraz z wynikami bieŜącego monitoringu sytuacji finansowej 
Zakładu. Biorąc pod uwagę wysokość wskaźnika zadłuŜenia dla SPZOZ, który 
wynosi 0,72, co oznacza, Ŝe część zobowiązań Zakładu przejmie Powiat Rawski, 
zobligowany ustawą o działalności leczniczej (art. 72) natomiast część przejmie 
spółka, a takŜe rosnące zadłuŜenie wynikające z bieŜącej działalności Zakładu 
nasuwa się wniosek, Ŝe spółkę naleŜy wyposaŜyć w majątek w celu zapewnienia jej 
właściwego funkcjonowania. Zarząd Powiatu Rawskiego proponuje zatem wniesienie 
do spółki powstałej z przekształcenia SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, jako wkładu 
niepienięŜnego (aportu) prawa własności nieruchomości o których mowa w niniejszej 
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uchwale oraz majątku ruchomego, za które Powiat Rawski obejmie 100% udziałów 
w spółce. Nieruchomości o których mowa w § 1ust.1 oraz majątek ruchomy 
określony w załączniku do niniejszej uchwały są własnością Powiatu Rawskiego.     
W nieodpłatne uŜytkowanie na czas nieokreślony Samodzielnemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej przekazane są nieruchomości 
określone w .§ 1 ust. 1pkt 1, 3 i 4 oraz majątek ruchomy (nieruchomości - aktem 
notarialnym, sprzęt i aparatura medyczna umowami uŜyczenia). 
WyposaŜenie spółki w majątek umoŜliwi jej realizację zadań z zakresu ochrony         
i promocji zdrowia, a takŜe zaciąganie kredytów oraz ubieganie się o środki 
zewnętrzne na własny rozwój. PoniewaŜ Zarząd Powiatu Rawskiego choć jest 
upowaŜniony na mocy ustawy o działalności leczniczej (art. 75,pkt 2) do dokonania 
przekształcenia SPZOZ oraz do gospodarowania nieruchomościami znajdującymi się 
w powiatowym zasobie nieruchomości, nie moŜe samodzielnie dysponować 
nieruchomościami w celu wniesienia ich, jako aportu do spółki, nie przewiduje tego 
ani ustawa o gospodarce nieruchomościami, jak i o samorządzie powiatowym, 
zobowiązany jest więc wystąpić o zgodę do Rady.  

O pozytywnej opinii Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie 
omawianego projektu uchwały poinformował Przewodniczący Komisji – Pan Witold 
Szymański. Swoją pozytywną opinię wyraziła teŜ Komisja ochrony Środowiska, 
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami 

Do treści projektu uchwały przedstawionego przez Panią Przewodniczącą Rady 
Powiatu uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na sali, podjęła przy jednym głosie wstrzymującym się, uchwałę nr XVIII/132/2012  
w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie majątku do spółki powstałej                        
z przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej, której projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 8 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr XVII/127/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 
22 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia ponadgimnazjalnej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 w ponadgimnazjalną 3-letnią 
Zasadniczą Szkołę Zawodową w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46.   
Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani GraŜyna Walewska – inspektor     
w Wydziale Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej:   
Zgodnie z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) do przekształcenia szkoły stosuje się 
odpowiednio przepis art. 58 ust. 6 ustawy, który stanowi, Ŝe zarówno w przypadku 
zakładania jak i przekształcania szkół oraz placówek organ załoŜycielski szkoły 
nadaje jej pierwszy statut. 

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawił jej 
Przewodniczący – Pan Bogdan Batorek.   

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na sali, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/133/2012 sprawie zmiany uchwały   
Nr XVII/127/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia              
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22 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia ponadgimnazjalnej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 w ponadgimnazjalną           
3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, 
której projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 9 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/128/2012 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2012 r.  w sprawie 
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. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani GraŜyna Walewska – inspektor     
w Wydziale Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej:   
Zgodnie z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) do przekształcenia szkoły stosuje się 
odpowiednio przepis art. 58 ust. 6 ustawy, który stanowi, Ŝe zarówno w przypadku 
zakładania jak i przekształcania szkół oraz placówek organ załoŜycielski szkoły 
nadaje jej pierwszy statut. 

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawił jej 
Przewodniczący – Pan Bogdan Batorek.   
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych, obecnych w chwili głosowania na sali, 
jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/134/2012 w sprawie zmiany uchwały              
Nr XVII/128/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia               
22 czerwca 2012 r.  w sprawie 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, której projekt stanowi załącznik         
nr 7 do niniejszego protokołu. 
  
Ad. 10 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym 
złoŜył  Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
       1. nr XVII/119/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu; 
       2. nr XVII/120/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 
Rawskiego z tytułu wykonania budŜetu powiatu za 2011 rok; 
     3. nr XVII/121/2012 w sprawie zmian budŜetu powiatu roku 2012; 

4. nr XVII/122/2012 w sprawie w sprawie przekazania środków finansowych dla 
Policji;  

5. nr XVII/123/2012 w sprawie w sprawie uchwalenia statutu SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej;  

6. nr XVII/124/2012 W sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Rawie 
Mazowieckiej ul. Reymonta 14; 

7. nr XVII/125/2012 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Białej 
Rawskiej ul. 15 Grudnia 9; 
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8. nr XVII/126/2012 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46; 

9. nr XVII/127/2012 w sprawie przekształcenia 2-letniej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej ul. Zwolińskiego 46 w 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową       
w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46;  

10. nr XVII/128/2012 w sprawie 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. 

Wszystkie uchwały zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu lub Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej jako organom nadzoru. 

W przypadku uchwał: nr XVII/127/2012 i XVII/128/2012  Wojewoda Łódzki, 
jako organ nadzoru zasugerował by zmienić zapisy w jednym i drugim przypadku 
paragrafów nr 3, które stanowiły, iŜ organizację przekształconych szkół reguluje 
statut Zespołu Szkół a powinien być zapis: Ŝe reguluje statut tej konkretnej szkoły 
(zawodowej)- te zmiany były głosowane na obecnej sesji. Do pozostałych uchwał nie 
wpłynęły Ŝadne rozstrzygnięcia nadzorcze. 
 

Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym odbył  pięć posiedzeń omawiając 
następujące sprawy: 
 22 czerwca 2012 roku: 
- podjął uchwałę w sprawie ustanowienia słuŜebności przesyłu na działce o numerze 
21, połoŜonej w obrębie nr 3  miasta Rawa Mazowiecka na rzecz Rawskie Wodociągi 
i Kanalizacja Spółka z o.o.; 
- wyraził  zgodę na umieszczenie kanału sanitarnego na działce wchodzącej w skład 
kolei wąskotorowej – ul. JeŜowska w Rawie Mazowieckiej; 
- zapoznał się z informacją o przetargu nieograniczonym na wymianę okien              
w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej;  
- podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu Rawskiego 
na 2012 rok.  
2 lipca 2012 roku: 
- wyraził zgodę na ogłoszenie przetargów nieograniczonych (remont dróg 
powiatowych i zakup ciągnika rolniczego); 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów w trybie 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym;  
- wskazał nieruchomości, które zostaną  przekazane spółce powstałej w skutek 
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej wraz z określeniem trybu ich przekazania;  
- rozpatrzył wnioski Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej i przeznaczył z budŜetu powiatu kwotę 20.000 zł 
na wykonanie remontu kanału spalin tzw. czopucha komina przy kotłowni Szpitala 
Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej; 
-  podjął 9 uchwał w sprawie określenia składów osobowych komisji powołanych do 
przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego;  
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- ustalił wysokości stawek wynagrodzeń ekspertów biorących udział w komisjach 
egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego ( 60 zł za  godzinę + koszty 
przejazdu wynagradzania ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych 
na wyŜszy stopień nauczyciela);  
-   przyjął propozycje porządku XVIII Sesji Rady Powiatu.  
10 lipca 2012 roku: 
- zapoznał się ze stanem zagospodarowania nieruchomościami będącymi  własnością 
powiatu;  
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie 
majątku do spółki powstałej z przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 
- wyraził zgodę na obniŜenie czynszu za wynajem stołówki w Zespole Szkół 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej na okres 
wakacji ( 30%);  
- zapoznał się z informacją o uczestnictwie powiatu rawskiego w 2012 roku               
w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.                          
„Program wyrównywania róŜnic między regionami II”; 
- przyjął informacje z realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu 
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim w 2012 roku”; 
- podjął uchwałę w sprawie Powiatowej Rady Działalności PoŜytku Publicznego       
w Rawie Mazowieckiej. 
17 lipca 2012 roku: 
- wydał pozytywną opinię w sprawie realizacji inwestycji drogowej w Rawie 
Maz.(„Rozbudowa ul. Mszczonowskiej od ul. Kazimierza Wielkiego do kolejki 
wąskotorowej z budową ronda na skrzyŜowaniu z ul. Białą w Rawie Mazowieckiej”); 
- uzgodnił projekt budowy kanalizacji sanitarnej w poboczu ul. Opoczyńskiej            
w Rawie Mazowieckiej;  
- wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na przebudowę linii średniego napięcia         
w rejonie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej;  
- podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu;  
- podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu Rawskiego 
na 2012 rok.      
23 lipca 2012 roku: 
- zatwierdził zakup ciągnika rolniczego( 195.000 zł); 
- przyjął informację o wyborze kandydata na stanowisko dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 
- podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora SP ZOZ. 
- przyjął informację w sprawie  kosztów wyceny majątku ruchomego SPZOZ, który 
będzie wniesiony  aportem do spółki; 
- zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/127 
w sprawie przekształcenia ponadgimnazjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 
Rawie Maz; 
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- zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/128 

w sprawie przekształcenia 2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej 

Rawskiej. 

Do przedstawionej przez Starostę Rawskiego informacji pytań nie było. 

 
Ad. 11 W kolejnym punkcie obejmującym interpelacje głosów nie było. 
 
Ad. 12 W punkcie zapytania i wolne wnioski – głos zabierali: 

Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał czy odnaleziono skradzione fragmenty 
torów kolejowych z wąskotorówki, a takŜe zapytał jaki dokładnie ciągnik zakupiono 
do Zarządu Dróg Powiatowych. 

Odpowiadając Pan wicestarosta Marian Krzyczkowski poinformował, Ŝe 
śledztwo w sprawie kradzieŜy torów jeszcze trwa, natomiast Fundacja Kolei 
Wąskotorowych i Powiat pozyskali  od ministerstwa i konserwatora zabytków środki 
na remont torowiska. 

Pan Starosta Józef Matysiak poinformował, Ŝe zakupiony ciągnik to ciągnik 
Farmer z silnikiem John Deer’a - 110 koni mechanicznych wyposaŜony w ramie        
do ładowacza. 

Pan radny Bogdan Batorek zapytał o plany zagospodarowania kolei 
wąskotorowej i jak będzie wyglądało jej funkcjonowanie gdy przejdzie na własność 
powiatu i od kiedy koncepcja będzie realizowana.  

Pan wicestarosta Krzyczkowski poinformował, Ŝe jest opracowana koncepcja 
przez Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej, która zostanie 
udostępniona radnym powiatu. Koncepcja jest na etapie konsultacji, po których 
zakończeniu, rozpocznie się opracowanie dokumentacji technicznej pod kątem 
uzyskania dofinansowania. Pan Krzyczkowski poinformował ponadto, Ŝe dworce 
kolejowe zostaną przejęte w drugim etapie przejęcia a dworzec w Rogowie w trzecim 
etapie. 

 
Ad. 13 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria CharąŜka                            
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1040 dokonała zamknięcia 
obrad  XVIII  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
Na tym protokół zakończono. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
         


