
P R O T O K Ó Ł  NR XX/2012 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 11 października 2012 roku        

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria CharąŜka o godz. 1400 
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 porządku obrad XX sesji zmianę zaproponowała Pani 
Przewodnicząca Rady Powiatu – polegającą na dodaniu jeszcze jednego punktu              
tj. uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do statutu SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
W ten sposób porządek obrad powiększył się od 17 punktów w stosunku do porządku     
16 punktowego dostarczonego radnym przed sesją Rady Powiatu. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła 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 udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Cielądz. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego jednostek, o których mowa w art.9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej oraz Biblioteki Powiatowej w Rawie Mazowieckiej (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze 
zm.) zaliczanych do podsektora samorządowego, za pierwsze półrocze roku budŜetowego. 

7. Podjęcie uchwały  w sprawie zamiany nieruchomości drogowych. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Rawie Mazowieckiej. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla niektórych nauczycieli oraz obniŜania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórych nauczycieli. 

11. Podjęcie uchwały w  sprawie wyraŜenia zgody na przekształcenie SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej w spółkę z o.o. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej za rok 2012. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
14. Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 

w okresie międzysesyjnym. 
15. Interpelacje radnych. 
16. Zapytania i wolne wnioski. 
17. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XIX sesji 
Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 14 września 2012 r. 
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Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego przyjęła, przy dwóch głosach wstrzymujących się, 

protokół z XIX sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
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: 
Zmiany dochodów i wydatków budŜetu: 
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka nr XX/106/12 z dnia 7 września 
2012 roku oraz umową zawartą miedzy Gminą Rawa Mazowiecka i Powiatem 
Rawskim, zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej w wysokości 34 000 zł. 
Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań majątkowych. 
Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1500 zł, środki zgodnie z zawartą 
umową, pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zostaną 
przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów naleŜnych właścicielom gruntów rolnych    
za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. 
Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 470.190,00 zł, środki zostaną 
przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli. 
Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy grupami wydatków, działami i rozdziałami 
klasyfikacji budŜetowej w Starostwie. 
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych - zwiększenia: 68 500 zł „Remont mostu       
w miejscowości Wołucza” 

Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o opinię Komisji BudŜetu                   
i Finansów – opinię przedstawił wiceprzewodniczący Komisji Pan radny Marek 
Dobek, który poinformował o pozytywnej opinii komisji w zakresie proponowanych 
zmian. 

Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. Do treści uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych, obecnych w chwili głosowania 

na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XX/139/2012 w sprawie zmian budŜetu 
powiatu na rok 2012, której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Cielądz. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
W związku z tym, iŜ Wójt Gminy Cielądz przewiduje złoŜenie wniosku                      
o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II       
– Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój, Powiat Rawski udziela pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 71 000,00 zł, na zadanie pn.: 
„Remont drogi gminnej 113053E Cielądz - Ossowice”, ze środków ujętych                
w budŜecie Powiatu Rawskiego na rok 2013. Przeznaczenie oraz zasady rozliczania 
środków finansowych określi umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu 
Rawskiego a Gminą Cielądz.  
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Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały w tej sprawie. Stanowisko Komisji przedstawił jej 
wiceprzewodniczący – Pan radny Marek Dobek. 

Do treści projektu uchwały, przedstawionej przez Przewodniczącą Rady, uwag 
nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XX/140/2012 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Cielądz, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 6 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
jednostek, o których mowa w art.9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku       
o finansach publicznych, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej    
w Rawie Mazowieckiej oraz Biblioteki Powiatowej w Rawie Mazowieckiej (Dz. U. 
Nr 157, poz.1240 ze zm.) zaliczanych do podsektora samorządowego, za pierwsze 
półrocze roku budŜetowego.  
Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych określa się zakres i formę 
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej i Biblioteki Powiatowej, których Powiat Rawski jest organem 
załoŜycielskim za I półrocze roku budŜetowego.  

Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał czy do formy informacji moŜna dopisać 
punkt o kosztach administracji w tych jednostkach. Pani Skarbnik odpowiedziała, Ŝe 
informacja zawiera tylko takie dane które przewiduje ustawa i nie moŜna jej 
modyfikować.  

Pozytywne stanowisko Komisji BudŜetu i Finansów przedstawił jej 
wiceprzewodniczący – Pan Marek Dobek. 

Do treści projektu uchwały, przedstawionej przez Przewodniczącą Rady, uwag 
nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła przy jednym głosie wstrzymującym się uchwałę nr XX/141/2012      
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu 
finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia               
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oraz Biblioteki Powiatowej w Rawie 
Mazowieckiej (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) zaliczanych do podsektora 
samorządowego, za pierwsze półrocze roku budŜetowego, której projekt stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości drogowych. 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Stefan Goryczka – Dyrektor 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami: 
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Nieruchomości drogowe stanowiące własność Powiatu Rawskiego, oznaczone 
numerami działek: nr 60 o powierzchni 1,1200 ha obręb Pokrzywna objęta księgą 
wieczystą KW LD1R/00035881/1; nr 229 o powierzchni 0,9400 ha obręb Pokrzywna 
objęta księga wieczystą KW LD1R/00035881/1; nr 220 o powierzchni 0,4100 ha 
obręb Pokrzywna objęta księgą wieczystą KW LD1R/00034474/1; nr 16/1                  
o powierzchni 0,1700 ha obręb Zakład Doświadczalny Rossocha objęta księgą 
wieczystą KW LD1R/00035888/0; nr 16/2 o powierzchni 0,3500 ha obręb Zakład 
Doświadczalny Rossocha objęta księgą wieczystą KW LD1R/00035888/0; nr 18        
o powierzchni 1,2100 ha obręb Zakład Doświadczalny Rossocha objęta księgą 
wieczystą KW LD1R/00035888/0 zostały pozbawione kategorii drogi powiatowej    
nr 38552 Niwna – Wołucza na odcinku Niwna – Pokrzywna – Rossocha, uchwałą    
Nr XXX/176/2001 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 24 sierpnia 2001r. w sprawie 
pozbawienia kategorii dróg powiatowych. 
Ponadto, nieruchomości drogowe stanowiące własność Gminy Rawa Mazowiecka 
oznaczone numerami działek: nr 85/1 o powierzchni 0,6700 ha obręb Przewodowice 
objęta księgą wieczystą KW LD1R/00041467/8; nr 85/7 o powierzchni 0,2458 ha 
obręb Przewodowice objęta księgą wieczystą KW LD1R/00041467/8, zostały 
zaliczone do kategorii drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Przewodowice – Rylsk 
DuŜy - Zuski, uchwałą nr XLII/262/2002 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 sierpnia 
2002r. w sprawie nadania kategorii drogi powiatowej. W związku z powyŜszym 
podjęcie uchwały uznaje się za zasadne. 

O pozytywnej opinii Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa        
i Gospodarki Terenami w zakresie omawianego projektu uchwały poinformował 
Przewodniczący Komisji – Pan Henryk Majewski. 

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XX/142/2012 w sprawie zamiany 
nieruchomości drogowych, której projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 8 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie             
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego              
w Rawie Mazowieckiej. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu Rawskiego:  

Rada Powiatu Rawskiego 29 marca 2011 r. uchwaliła Regulamin 
Organizacyjny Starostwa Powiatowego (Uchwała Nr V/39/2011). Proponowane 
zmiany do zapisów obecnego Regulaminie Organizacyjnym wynikają z: 
1) propozycji zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu urzędu; 
2) ze zmian w przepisach prawa określających zakres działania Starostwa. 
Proponowane zmiany organizacyjne obejmują : 
- połączenie dwóch wydziałów - Wydziału Architektury i Budownictwa oraz 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w jeden wydział - Wydział 
Środowiska i Architektury; 
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- likwidację Biura Promocji i Informacji - zadania Biura realizowane będą                 
w Wydziale Organizacyjnym; 
- przeniesienie zadań finansowych z zakresu PFRON z Wydziału Oświaty i Polityki 
Społecznej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 
- powierzenie Sekretarzowi koordynowania i nadzorowania kontroli zarządczej oraz 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
W ostatnim okresie zmieniły się przepisy prawne: 
- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 
- ustawa o odpadach; 
- ustawa Prawo wodne; 
- ustawa o rybactwie śródlądowym; 
- skreślono art.179 Kodeksu Cywilnego; 
- ustawa o ruchu drogowym; 
- ustawa o drogach; 
- ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. 
Zmiany powyŜszych ustaw spowodowały, Ŝe zadania realizowane przez Starostwo 
Powiatowe naleŜało dostosować do tych zmian. W Oddziale Architektury                    
i Budownictwa zapisy realizowanych zadań zostały doprecyzowane do zapisów 
obowiązujących ustaw: Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji,          
o własności lokali, o dodatkach mieszkaniowych oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych. Od 2012 roku przestały 
obowiązywać zapisy ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności 
nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (wraz          
z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy), które nałoŜyły obowiązek udzielanie 
mieszkańcom powiatu informacji niezbędnej do uzyskania tytułu prawnego              
do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach 
wieczystych. Dla realizacji tego zadania powołany został Punkt Konsultacyjny, który 
po wygaśnięciu zapisów ustawy przestaje działać. 

Pani radna Teresa Pietrzak zapytała co ma celu utworzenie Wydziału 
Środowiska Architektury i Budownictwa. 

Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał kiedy zostanie dokonana zmiana błędu 
pisarskiego w Statucie Powiatu Rawskiego, w której sprawie składał interpelację. 
Odpowiadając Pan Starosta Józef Matysiak podkreślił zasadność proponowanych 
zmian jak i usprawnienie funkcjonowania urzędu. 

Pani radna Katarzyna Urbańska – wiceprzewodnicząca Komisji Statutowej,      
w związku z tym, iŜ nie było według niej ostatecznego stanowiska komisji poprosiła, 
Ŝeby wypowiedzieli się pozostali członkowie Komisji Statutowej. W związku z czym 
Pani Przewodnicząca zarządziła przerwę w celu wypracowania ostatecznego 
stanowiska komisji. 

Po przerwie Pani Katarzyna Urbańska - wiceprzewodnicząca Komisji 
Statutowej poinformowała, Ŝe podjęcie decyzji nad treścią Regulaminu 
Organizacyjnego Komisja pozostawia Radzie Powiatu. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali, przy trzech głosach wstrzymujących się, podjęła uchwałę nr XX/143/2012 
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sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej, której projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 9 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.  

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej:   

Zgodnie z art.30 ust 6, art.49 ust.2 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela jednostka samorządu terytorialnego prowadząca szkoły 
określa w drodze regulaminu dla nauczycieli wysokość dodatków: motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy; warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia   
za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw; nagród i innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy. Uregulowania te zawarto w Uchwale                       
nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 25 marca 2009 r., oraz w dwóch 
uchwałach zmieniających, tj: Uchwale nr XXXI/168/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r.     
i nr X/72/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. Obecnie występuje kolejna potrzeba 
nowelizacji. Dotyczy ona aktualizacji wykazu stanowisk kierowniczych 
uprawniających do uzyskania dodatku funkcyjnego. Zmiany uwzględniają 
stanowiska kierownicze przewidziane obecnie w statutach szkół. Niniejsza uchwała 
znosząc dotychczas obowiązujące uchwały, uwzględnia zapisy i zmiany w nich 
zawarte, dodając wspomniane wcześniej nowe uregulowania. Stanowi ujednolicenie 
waŜnego aktu prawa miejscowego jakim jest regulamin wynagradzania nauczyciel, 
czyni go przejrzystym, łatwym do zapoznania i stosowania. 

Pan radny Dobrowolski zapytała dlaczego tworzone jest stanowisko 
wicedyrektora np. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.  

Pani radna Katarzyna Urbańska wyjaśniła, iŜ uchwała określa tylko przedział 
dodatku wynagrodzenia dla ewentualnego stanowiska wicedyrektora.  

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
przedmiotowej uchwały; Przedstawił ją Przewodniczący Komisji - Pan Bogdan 
Batorek. 

Do treści projektu uchwały przedstawionego przez Wiceprzewodniczącego 
Rady równieŜ  uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na Sali, przy jednym głosie wstrzymującym się, podjęła uchwałę nr XX/144/2012     
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, której projekt stanowi załącznik  
nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 10 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie zasad 
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych 
nauczycieli oraz obniŜania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli.  

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej:   
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Zapisy zawarte w przedmiotowej uchwale zawierają rozstrzygnięcia o których mowa 
w art. 42 ust. 7 i art 42 a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela przypisane art. 91 d pkt. 1 
tejŜe ustawy do kompetencji Rady Powiatu. 
Wspomniane rozstrzygnięcia w większości powielają ustalenia dotychczas 
obowiązującej Uchwały Nr XLII/276/2006 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 7 lipca 
2006 roku. Zmiany dotyczą zastąpienia zapisów w postaci załączników do uchwały, 
wprowadzeniem ich do treści uchwały. Doprecyzowano równieŜ zasady udzielania 
obniŜek obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych                        
i wychowawczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze. 
Wprowadzono zmiany w wykazie tych stanowisk, dostosowując go do aktualnie 
obowiązujących, zapisanych w statutach szkół i placówek prowadzonych przez 
Powiat Rawski. Wprowadzono nowy zapis regulujący wysokość obniŜki pensum 
przysługującej nauczycielowi, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego 
w ramach stosunku pracy w szkole. 
Podjęcie uchwały nie powoduje konieczności wprowadzania zmian w budŜecie 
Powiatu Rawskiego. 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
przedmiotowej uchwały; Przedstawił ją Przewodniczący Komisji - Pan Bogdan 
Batorek. 

Do treści projektu uchwały przedstawionego przez Wiceprzewodniczącego 
Rady równieŜ  uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, przy jednym głosie wstrzymującym się, podjęła uchwałę nr XX/145/2012       
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dla niektórych nauczycieli oraz obniŜania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć niektórych nauczycieli, której projekt stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad. 11 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na przekształcenie SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej w spółkę z o.o., 
której omówienia dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej: 

Rada Powiatu Rawskiego w dniu 20 maja 2011 r. Uchwałą nr VI/53/2011 r.               
w sprawie kierunku zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zobowiązała Zarząd Powiatu 
Rawskiego do przygotowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej do przekształcenia w spółkę prawa handlowego 
w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
Biorąc pod uwagę powyŜsze stanowisko, a takŜe sprawozdanie finansowe SPZOZ w 
Rawie Mazowieckiej za 2011 r. zamykające się wynikiem finansowym ze stratą 
901.894,34 zł. oraz wyniki bieŜącego monitoringu sytuacji finansowej, które 
wskazują na pogarszającą się sytuację ekonomiczną Zakładu, wyraŜa się wolę jego 
przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach określonych 
w art. 70-82 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 
112, poz.654 ze zmianami). 
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W związku z powyŜszym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 
Pan radny Rafał Dobrowolski zwrócił się o wydanie kserokopii opinii 

związków zawodowych wydanych w stosunku do tego projektu uchwały. 
Pan Starosta Józef Matysiak, zbierając głos, wyjaśnił, Ŝe dokumenty te nie są 

tajne, jak twierdzi Pan Dobrowolski, i mogą być udostępnione w sposób 
nieskrępowany do wglądu ale kserokopii Pan radny nie moŜe uzyskać gdyŜ autorem 
tych dokumentów nie jest Starostwo Powiatowe tylko podmioty zewnętrzne. 

Pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przestawił jej 
Przewodniczący – pan Witold Szymański. 

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, przy jednym głosie przeciw, podjęła uchwałę nr XX/146/2012 w sprawie        
w sprawie wyraŜenia zgody na przekształcenie SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej        
w spółkę z o.o., której projekt stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 12. Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia 
badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej za rok 2012. 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej: 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się z prośbą o wskazanie podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego, w związku z tym, Ŝe zgodnie z art. art. 64 ust. 1, pkt 4 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. 
Nr 152 poz. 1223) sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2012 rok będzie podlegało badaniu      
i ogłoszeniu. Zgodnie z art. 66 ust.4 wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania 
finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki.      
W przypadku SPZOZ w Rawie Mazowieckiej jest to Rada Powiatu Rawskiego. 
Wybrana firma Eko-Bilans Sp. z o.o. Biuro Biegłych Rewidentów z siedzibą w Łodzi 
jest uprawniona do badania sprawozdań finansowych na podstawie wpisu pod 
numerem 64 na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów 
Na podstawie art.66, ust. 5 cytowanej ustawy, umowę na badanie sprawozdania 
finansowego SPZOZ za 2012 rok z podmiotem wybranym przez Radę Powiatu 
Rawskiego zawiera Dyrektor Zakładu, jak równieŜ pokrywa koszty jego wykonania.  

Pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił 
przewodniczący komisji – Pan Witold Szymański. 
Do treści projektu uchwały przedstawionego przez Panią Przewodniczącą Rady  
uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/147/2012 w sprawie wyboru podmiotu 
uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ        
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w Rawie Mazowieckiej za rok 2012, której projekt stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie SPZOZ          
w Rawie Mazowieckiej. 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej: 

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) statut podmiotu leczniczego nie będącego 
przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący oraz wprowadza zmiany do statutu.             
W związku z powyŜszym Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej złoŜył wniosek     
o wprowadzenie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Zmiana polega na wyodrębnieniu w strukturze 
organizacyjnej Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej,        
ul. Niepodległości 8 gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w którym będą 
realizowane procedury zabiegowe obecnie świadczone w ramach ambulatoryjnych 
poradni specjalistycznych funkcjonujących w Zakładzie. Zmiana wprowadzona         
do Statutu nie prowadzi do rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, a jedynie ma na celu usprawnienie wewnętrznej 
organizacji SPZOZ, zorganizowanie większej dostępności i dostosowanie się           
do wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił 
przewodniczący komisji – Pan Witold Szymański. 

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/148/2012 w sprawie wprowadzenia 
zmiany w Statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, której projekt stanowi załącznik 
nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 14 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  XIX sesji w dniu 14 września 
2012 roku podjęła następujące uchwały: 
       1. nr XIX/135/2012 w sprawie zmian budŜetu powiatu roku 2012; 
       2. nr XIX/136/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Powiatu Rawskiego na lata 2012-2024; 
       3. nr XIX/137/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 
Sadkowice; 
       4. nr XIX/138/2012 w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9 
(opublikowana   w Dz. Urz. Woj. Łódz. - poz. 2900 z 26.09.2012r.) 
Wszystkie uchwały zostały wykonane przez przekazanie Wojewodzie Łódzkiemu lub 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej jako organom nadzoru. 
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W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył pięć posiedzeń omawiając następujące 
sprawy: 
 18 września 2012 roku: 
1.  Zatwierdził  wyników przetargów nieograniczonych na: 
          a). przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – teren przy Szpitalu Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej, ul. Warszawska 14 (za 158.176 zł), 

          b). zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania 
niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów 
oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych ( za 15.782 zł).  

2. Zapoznał się z aktem przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w spółkę kapitałowa.  
3. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego.  
4. Pozytywnie rozpatrzenie wniosku o wymianę okna w mieszkaniu przy 
 ul. Reymonta 11 w Rawie Mazowieckiej ( 50% udziału lokatora dopłata 430 zł).  
5. Zapoznał się ze zmianami w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 
Powiatowego 
 25 września 2012 roku: 
1.  Wyraził zgodę na ogłoszenie  przetargu nieograniczonego na: 
          a) zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012/2013, 
          b) dostawę soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2012/2013. 
    oraz  zamówienie do 14 tyś EURO, na dostawę piasku. 
2. Rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Cielądz o dofinansowanie zadania pn.                                        
„ Remont drogi gminnej nr 113053E Cielądz – Ossowice o długości 3176,06 m”      
w związku z planowanym złoŜeniem wniosku o dofinansowanie w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój  na 2013 rok ( 71.000 zł). 
3. Na wniosek Dyrektora Szkoły wyraził zgodę na wykorzystanie wizerunku Herbu 
Powiatu Rawskiego na sztandarze  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej.  
     4. Podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji do zaproponowania nagród 

Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  
     5. Rozpatrzył pozytywnie wniosek kierownika apteki Medica o wyłączenie            

z planu dyŜurów nocnych i w dni świąteczne w związku z likwidacja apteki.  
      6. Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiany działek 

drogowych z Gminą Rawa Mazowiecka.  
      7.  Podjął uchwałę w sprawie ustanowienia słuŜebności przesyłu na rzecz 

Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp.  z o.o. w Warszawie. 
     8. Zapoznał się z informacją pokontrolną z realizowanego projektu pt. 

„STAROSTWO RAWSKIE – PRZYJAZNE OBYWATELOM, 
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NOWOCZESNE I SKUTECZNE”. Zarząd Powiatu podjął decyzję                  
o rozwiązaniu z dniem 30 września 2012 roku umowy z Biurem Projektów 
Lokalnych w Rawie Mazowieckiej, w zakresie pełnienia Funkcji Koordynatora 
Projektu, oraz Asystenta Koordynatora ds. rozliczeń Projektu  

9. Zarząd zadecydował, Ŝe współpraca w realizacji Rocznego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok oparta będzie                
o pozafinansowe formy udziału powiatu.  

      10. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
      11. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego. 
 28 września 2012 roku: 
     1.  Podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
     2. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego. 

2 października 2012 roku: 
       1. Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru podmiotu  

uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 
2012 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  

   2. Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia zgody na 
przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej         
w Rawie Mazowieckiej w spółkę z .o.o.   

    3. Zatwierdził harmonogram dyŜurów aptek na październik i listopad 2012 r.  
   4. Rozpatrzył wniosek o ufundowanie nagród dla klubu sportowego SL-UKS 

Lubania  w formie sprzętu sportowego i strojów sportowych ( 1500 zł). 
     5. Przyjął informację w sprawie rezygnacji RAWIK z połoŜenia sieci 

kanalizacyjnej na działce nr 9/1 przy ul. Łowickiej w Rawie Mazowieckiej.  
    8. Zatwierdził wartości działki nr 3/43 przy ul. Opoczyńskiej w Rawie  

Mazowieckiej przeznaczonej do sprzedaŜy ( pow. 3000 m 2 oszacowana na 
kwotę 410 tyś zł. netto tj. 136,61 zł/m2 netto).  

      9. Podjął uchwałę w sprawie zmiany stałych składów komisji przetargowych dla 
prowadzenia postępowań, w których Zamawiającym jest Powiat Rawski.  

      9.  Przyjął porządek XX Sesji Rady Powiatu. 
 8 października 2012 roku: 
     1. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
     2. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego.     
Do przedstawionej przez Starostę Rawskiego informacji pytań nie było. 

Ad. 15 W kolejnym punkcie obejmującym interpelacje radnych głosów nie było.  
 
Ad. 16 W punkcie zapytania i wolne wnioski – głos zabierali: 
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Pan radny Rafał Dobrowolski, zwrócił się w imieniu mieszkańców wsi 
Matyldów prosząc o wykoszenie przydroŜnych rowów przylegających do drogi 
powiatowej. 

        
Ad. 17 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria CharąŜka                            
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1700 dokonała zamknięcia 
obrad  XX  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
Na tym protokół zakończono. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
         


