
P R O T O K Ó Ł  NR XXI/2012 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 30 listopada 2012 roku             
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka o godz. 900 

otworzyła sesję i po powitaniu Radnych oraz zaproszonych gości oświadczyła, iż zgodnie 
z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, aktualnie                
w posiedzeniu uczestniczy 13 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji. 
 
Ad. 2 Do zaproponowanego porządku obrad XXI sesji zmianę zaproponowała Pani 
Przewodnicząca Rady Powiatu – polegającą na dodaniu jeszcze dwóch punktów               
tj. uchwały w sprawie zmiany uchwały XX/144/2012 z 11.10.2012 i uchwały w sprawie 
zmiany uchwały XX/145/2012 z 11.10.2012 r. W ten sposób porządek obrad powiększył 
się do 16 punktów w stosunku do porządku 14-punktowego dostarczonego radnym przed 
sesją Rady Powiatu. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła porządek obrad ze zmianami zaproponowanymi 
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 budżecie powiatu. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy       
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, na rok 2013 ”.. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata        
2012 - 2014. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/144/2012 Rady Powiatu Rawskiego  

w Rawie Mazowieckiej z dnia 11 października 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania 
nauczycieli. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/145/2012 Rady Powiatu Rawskiego            
w Rawie Mazowieckiej z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli oraz obniżania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. 

10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Rawski. 

11. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji z wizytacji placówek oświatowych    
i oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez powiat rawski. 

12. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego i Starosty Rawskiego o złożonych 
oświadczeniach majątkowych. 

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

14. Interpelacje radnych. 
15. Zapytania i wolne wnioski. 
16. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XX sesji Rady 
Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 11 października 2012 r. 
Do treści powyższego protokołu uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie protokół z XX sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w budżecie powiatu na 2012 r. 

O zabranie głosu Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Marzenę Pakuła           
– Skarbnik Powiatu Rawskiego, która omówiła projektowane zmiany w budżecie 
roku bieżącego: 

Zwiększa się dochody z tytułu czynszów oraz usług w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, Zespole Szkół CEZiU w Rawie 
Mazowieckiej i Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej, środki zwiększą 
wydatki w wymienionych szkołach. 
Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 130 500 zł, środki zostaną 
przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, wydatki rzeczowe i zwiększenie 
dotacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej. 
Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy grupami wydatków, działami i rozdziałami 
klasyfikacji budżetowej w Starostwie, PCPR oraz w szkołach i placówkach 
oświatowych, oszczędności zostaną przeznaczone na uzupełnienie braków                
w wydatkach. 
Ponadto zaproponowano zmiany w planie zadań inwestycyjnych - zwiększenia: 
55 000 zł - zakup serwera i modernizacja istniejących serwerów i stacji 
komputerowych; 
10 000 zł projekt budowlany na „Termomodernizację budynku warsztatów w Zespole 
Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej z przebudową pomieszczeń wewnętrznych” 
12 000 zł - zakup kserokopiarki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie 
Mazowieckiej 
Zmniejszenia: 
10 000 zł  - „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych         
w Białej Rawskiej” – są to oszczędności po przetargowe. 
Do przedstawionego uzasadnienia projektu zmian pytań nie było.  
Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o opinię Komisji Budżetu i Finansów          
– opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan radny Ryszard Imioła, który 
poinformował o pozytywnej opinii komisji w zakresie proponowanych zmian. 
Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. Do treści uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXI/149/2012 w sprawie zmian budżetu 
powiatu na rok 2012, której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia„Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
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podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.            
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013 ”. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Sławomir Stefaniak  
|– Sekretarz Powiatu Rawskiego: 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                         
i o wolontariacie określiła ogólne zasady współpracy samorządu powiatowego             
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
wymienionej ustawy oraz wprowadziła katalog zadań publicznych, które można 
wspólnie realizować. Zgodnie z art. 5 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy Rada Powiatu 
uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie           
z uchwałą Nr XIV/103/2012 Rady Powiatu z dnia 24 lutego w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust.3 ustawy przeprowadzono konsultacje społeczne. Projekt uchwały Rady 
Powiatu zamieszczony został na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz 
przesłany do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej w celu 
wyrażenia opinii. W dniu 23 października na posiedzeniu Powiatowej Radą Pożytku 
Publicznego przedstawiony został Program współpracy na 2013 rok. Powiatowa 
Rada Pożytku Publicznego swoją uchwałą Nr 1/2/2012 wyraziła pozytywna opinię  
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami 
pozarządowymi wnioskując jednocześnie o wprowadzenie 
następujących zmian do programu: 
1) uzupełnienie finansowych form współpracy o: 
a) organizacje obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w połączeniu z Festynem 
Organizacji Pozarządowych; 
b) organizacji dwóch szkoleń dla organizacji pozarządowych z zakresu 
przygotowania oferty i prowadzenia księgowości. 
2) uzupełnienie nie finansowych form współpracy o zadania: 
a) korzystanie z porad prawnych prawnika zatrudnionego w Starostwie; 
b) pomoc w zabezpieczeniu środków transportu na wyjazdy w ramach działalności 
organizacji pozarządowych; 
c) powołanie wśród pracowników Starostwa Koordynatora ds. współpracy                  
z organizacjami pozarządowymi. 
3) doprecyzowanie § 14 pkt.2 tj. liczebność Komisji Konkursowej. 
Powyższe propozycje Powiatowej Rady Pożytku Publicznego zostały rozpatrzone 
przez Zarząd Powiatu i wprowadzone do Programu współpracy na 2013 rok z tym,  
że zadanie organizacji szkoleń wpisane zostało jako zadanie o nie finansowej formie 
współpracy. Koordynator powołany zostanie Zarządzeniem Starosty. Innych opinii   
w sprawie ogłoszonych konsultacji Starostwo nie otrzymało. 
 Do przedstawionego uzasadnienia pytanie zadała Pani radna Katarzyna 
Urbańska, pytając gdzie będzie ujęta kwota wsparcia finansowego i jakie to będą 
kwoty.  

Odpowiadając Pan Sekretarz poinformował, że na rehabilitację dzieci                
i młodzieży niepełnosprawnej przyznawana jest corocznie dotacja, której wysokości 
na dzień dzisiejszy nie znamy i wtedy będzie to obejmowała zmiana do budżetu 
powiatu. Innych pytań nie było. 
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Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji wyraziła pozytywną opinię         
w zakresie omawianego projektu uchwały w tej sprawie. Stanowisko Komisji 
przedstawił jej Przewodniczący – Pan radny Bogdan Batorek. 

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXI/150/2012 w sprawie 
przyjęcia„Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.            
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013 ”, której projekt 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014.  

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Sylwia Stangreciak              
– Specjalista w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie: 
Do zadań własnych powiatu określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku         
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) 
należy opracowanie i realizacja trzyletnich programów dotyczących rozwoju pieczy 
zastępczej. Program zawiera zadania powiatu nałożone cytowaną ustawą, w tym 
określenie corocznego limitu nowo tworzonych rodzin zastępczych zawodowych. 
Przyjęcie „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 -2014” 
zakłada, poprzez rozwój rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracę z rodzinami 
zastępczymi, zapewnienie dziecku, pozbawionemu opieki rodziców, prawa              
do stabilnego, rodzinnego i trwałego środowiska rodzinnego. Zakłada się,                  
że realizacja programu umożliwi w kilkuletniej perspektywie, ograniczenie 
umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zwiększy 
zasoby Powiatu Rawskiego w zakresie pieczy zastępczej. 

Pan radny Marek Dobek zapytał  o wysokość podstawy, którym to terminem 
operuje uchwała w przypadku pomocy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka . Pani Stangreciak poinformowała, że jest to kwota 1647 zł.  

Pozytywne stanowisko Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił jej 
wiceprzewodniczący – Pan radny Jarosław Kobierski. 

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXI/151/2012 w sprawie Powiatowego 
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014, której projekt stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

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



 5 

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 powyższym Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej złożył wniosek     
o wprowadzenie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej polegające na utworzeniu: 
1) w Szpitalu św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14 - pracowni 
tomografii komputerowej oraz nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej 
opieki lekarskiej i pielęgniarskiej; 
2) w Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej                       
ul. Niepodległości 8 - poradni takich jak: 
a) poradnia chirurgiczna, 
b) poradnia ginekologiczno-położnicza, 
c) poradnia laryngologiczna, 
d) poradnia neurologiczna, 
e) poradnia skórno-wenerologiczna, 
f) poradnia ortoptystyczna. 
Zmiany te dokonywane są w zawiązku z tym, że Zakład planuje rozszerzyć swoją 
działalność o powyższy rodzaj świadczeń i ubiegać się o ich realizację w ramach 
środków publicznych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aby 
SPZOZ mógł przystąpić do konkursu ofert na świadczenie usług o których mowa 
wyżej musi dokonać wpisu w/w komórek organizacyjnych do Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. W związku            
z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w Statucie SPZOZ           
w przedmiotowym zakresie.  
 Pan radny Marek Dobek zadał pytanie co to jest poradnia ortoptystyczna. 
Odpowiadająca Pan Dyrektor latek wyjaśnił, że chodzi poradnię leczenia zeza. 
O pozytywnej opinii Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej poinformował jej 
wiceprzewodniczący – Pan radny Jarosław Kobierski. 

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXI/152/2012 w sprawie zmiany statutu 
SPZOZ 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 XX/144/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia     
11 października 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.  

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej: 
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zakwestionował kompetencje rady 
pedagogicznej i wizytatora Kuratorium Oświaty do występowania z wnioskami          
o przyznanie nagrody Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych oraz do występowania rady pedagogicznej z wnioskami o przyznanie 



 6 

nagrody dyrektora szkoły lub placówki oświatowej dla nauczycieli z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, powołując się na zapisy ustawy z dnia 7 września 1991 r.           
o systemie oświaty - art. 41 ust. 1 (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 
W związku z powyższym niniejsza uchwała reguluje niewłaściwe zdaniem nadzoru 
zapisy w § 8 ust.7 i ust.8 regulaminu wynagradzania nauczycieli będącego 
załącznikiem do uchwały Nr XX/144/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 11 października 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania 
nauczycieli. 

O pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 
poinformował jej Przewodniczący – Pan radny Bogdan Batorek. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXI/153/2012 w sprawie zmiany uchwały   
nr XX/144/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia                 
11 października 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, 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 XX/145/2012 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zasad 
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych 
nauczycieli oraz obniżania 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:   
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zakwestionował uprawnienia organu 
prowadzącego do ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach, powołując się na art. 42 
ust.3 oraz art 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela      
- zgodnie z którymi organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady udzielania 
i rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6 oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku 
realizacji zajęć o których mowa w ust. 3. 
W związku z powyższym niniejsza uchwała reguluje niewłaściwy zdaniem nadzoru 
zapis w § 2 ust. 2 uchwały Nr XX/145/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli oraz 
obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli. 

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 również  uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła uchwałę nr XXI/154/2012 w sprawie zmiany uchwały                      
nr XX/145/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia                 
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11 października 2012 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, której projekt stanowi 
załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 10 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacji o stanie 
realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Rawski. 

Informację przedstawił Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej - stanowi ona 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.   

Do przedstawionej informacji pytań nie było. Pan radny Bogdan Batorek 
poinformował, że informacja przyjęta była też przez Komisję Oświaty, Kultury, 
Sportu i Promocji. 

 
Ad. 11 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przedstawienie Sprawozdania   
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji z wizytacji placówek oświatowych          
i oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez powiat rawski.  

Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu   
i Promocji – pan Bogdan Batorek: 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu i Promocji w dniach 5 i 26 października 
2012 r. na objazdowych posiedzeniach dokonała wizytacji w szkołach i placówkach 
oświatowo - wychowawczych, prowadzonych przez Powiat Rawski. Komisja zgłasza 
następujące wnioski do Zarządu Powiatu Rawskiego dotyczące celowości podjęcia 
inwestycji w zakresie: 
1) Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika    w Rawie Mazowieckiej: 
-  wymiana  instalacji wodno - kanalizacyjnej w całej szkole; 
- termomodernizacja sali gimnastycznej; 
- naprawa/wymiana dachu na budynku warsztatów  szkolnych; 
- pracownia dla gastronomii. 
2) Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej  : 
- termomodernizacja ; 
- wymiana instalacji CO; 
- wykonania boiska dla potrzeb szkoły; 
- naprawa dachu nad internatem. 
3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w im. Władysława Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej: 
- przebudowa wejścia do szkoły 
- remont łazienek w internacie; 
- termomodernizacja starego budynku szkoły (istotne ze względu na to, że w 2014 r. 
Szkoła będzie obchodzić 50 - tą rocznicę powstania). 
4) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej : 
 - w związku z planowanym przeniesieniem obiektu i do innego budynku komisja nie 
oceniała stanu placówki w obecnym miejscu. 
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5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej: 
- termomodernizacja budynku internatu i łącznika. 
6)Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej –Curie w Rawie Mazowieckiej: 
- naprawa dachu na sali gimnastycznej ; 
- budowa w nieodległej  perspektywie nowej sali gimnastycznej; 
- poprawa ogrodzenia od ulicy Słowackiego; 
- remont części łazienek i szatni przy sali gimnastycznej.  

Komisja pozytywnie ocenia inwestycje dokonane w placówkach oświatowych 
w 2012 roku m.in.: termomodernizacja w Zespole Szkół w Białej Rawskiej, wymiana 
okien w Zespole Placówek Specjalnych, naprawa dachu w Zespole Szkół                 
im. Władysława Reymonta. 

Do przedstawionego Sprawozdania uwag nie zgłoszono. 
 

Ad. 12. Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie obejmował informację Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego i Starosty 
Rawskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
 Jako pierwsza informację przedstawiła Przewodnicząca Rady Powiatu – Maria 
Charążka. 

Poinformowała, iż stosownie do postanowień art. 25c ust.4  ustawy z dnia 
11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Radni Powiatu 
Rawskiego złożyli w ustawowym terminie od dnia 30 kwietnia br. swoje oświadczenia 
majątkowe za rok 2011. Przewodnicząca Rady oraz Starosta Rawski, swoje oświadczenia 
majątkowe złożyli Wojewodzie Łódzkiemu.  

W dniu 25 czerwca br. Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego dokonała analizy 
złożonych oświadczeń majątkowych pod kątem prawidłowości ich wypełnienia  
i zgodności wpisanych danych z załączonym zeznaniem podatkowym.  

Ponadto dokonała analizy porównawczej składanych oświadczeń pod kątem 
wykazywania osiąganych dochodów, w porównaniu do oświadczeń majątkowych 
złożonych przez Radnych za rok 2010.  

O konieczności dokonania uzupełnień i poprawek Radni zostali poinformowani 
przez Przewodniczącą Rady Powiatu na sesji Rady Powiatu 
w dniu 27 lipca 2012 r.   

Czynności te zostały przez Radnych wykonane w całości. 
Następnie w dniu 31 lipca 2012 roku przekazano po jednym egzemplarzu 

oświadczeń Urzędowi Skarbowemu w Rawie Mazowieckiej. 
W dniu 25.10.2011 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej 

przesłał sprawozdanie z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych 
Radnych Rady Powiatu Rawskiego. Stwierdził, iż szczegółowa analiza pod względem 
formalnym nieprawidłowości nie wykazała. Również analiza porównawcza złożonych 
oświadczeń majątkowych, w stosunku do lat poprzednich oraz innych danych będących  
w posiadaniu organu podatkowego, nie wykazała nieprawidłowości w zakresie nie 
ujawnienia posiadanego majątku lub innych składników majątkowych. 

Do tak przedstawionej informacji uwag nie było. 
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 Następie informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przedstawił 
Starosta Rawski – Józef Matysiak. 

Zgodnie z art. 25 c ust.3 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym wicestarosta, 
członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki 
organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową 
osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty składają 
oświadczenia majątkowe staroście, który dokonuje ich analizy. 

W terminie do 30  kwietnia  2012 r. oświadczenie   majątkowe złożyli: pracownicy 
Starostwa Powiatowego, członkowie Zarządu Powiatu, kierownicy jednostek 
powiatowych i ich pracownicy. Złożone oświadczenia umieszczone zostały w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Następnie oświadczenia majątkowe  przesłano do Urzędu 
Skarbowego Skierniewicach i do Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej. 

Z pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej wynika, 
że w oparciu o przeprowadzoną analizę oświadczeń majątkowych stwierdzono w kilku 
przypadkach drobne nieprawidłowości, które zostały usunięte po wezwaniu do Urzędu.  

W oparciu o przeprowadzoną analizę oświadczeń pod względem formalnym 
i merytorycznym oraz po porównaniu treści z oświadczeniami i zeznaniami za lata 
ubiegłe oraz innymi danymi będącymi w posiadaniu Urzędu Skarbowego w Rawie 
Mazowieckiej nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie nie ujawnienia posiadanego 
majątku. 
   Z pisma  Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skierniewicach  wynika , że analiza pod 
względem formalnym i merytorycznym złożonych oświadczeń przez Leszka Przybyła       
i Janusza Pawłowskiego nie wykazała nieprawidłowości.  
  Do tak przedstawionej informacji uwag nie było. 
 
Ad. 13 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym 
złożył  Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

Rada Powiatu Rawskiego czwartej kadencji na swojej XX sesji w dniu 
11 października 2012 roku podjęła następujące uchwały: 
       1. nr XX/139/2012 w sprawie zmian budżetu powiatu roku 2012; 
       2. nr XX/140/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Cielądz; 
       3. 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 budżetowego; 
       4. nr XX/142/2012 w sprawie zamiany nieruchomości drogowych; 
       5. nr XX/143/2012 sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej; 
       6. nr XX/144/2012 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli; 
       7. nr XX/145/2012 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli; 
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       8. nr XX/146/2012 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie SP 
ZOZ w Rawie Mazowieckiej w spółkę z o.o. (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódzk. pod 
nr 3630 – 16.11.2012 r.); 
       9. nr XX/147/2012 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia 
badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej za rok 2012; 
       10. nr XX/148/2012 w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie SPZOZ          
w Rawie Mazowieckiej. 

Wszystkie uchwały zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu lub Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej jako organom nadzoru a uchwały wymagające publikacji 
przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Co do uchwał: XX/144/2012 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli  
i XX/145/2012 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, Wojewoda Łódzki zgłosił zastrzeżenia.  

W uchwale XX/144/2012 ujęto zbyt szeroki katalog podmiotów (w stosunku    
do tego co przewiduje ustawa o systemie oświaty), które mogą występować                 
z wnioskiem o przyznanie nagrody starosty i dyrektora szkoły – kompetencji takich nie 
posiada rada pedagogiczna. Ponadto z wnioskiem o przyznanie nagrody dla dyrektora 
szkoły nie może wystąpić rada pedagogiczna i wizytator Kuratorium Oświaty 
terytorialnie odpowiedzialny za powiat (rozporządzenie MEN z 07.10.2009 r. w sprawie 
nadzoru pedagogicznego). 

W uchwale XX/145/2012 zastrzeżenia Wojewody budzi zapis §2 ust 2 uchwały 
dotyczący rozmiaru obniżek. Stosownie do zapisów ustawy – Karta Nauczyciela, organ 
prowadzący nie ma uprawnienia do ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach, dla których 
Powiat Rawski jest organem prowadzącym. 

Zapisy budzące zastrzeżenia Wojewody zostały zmienione na dzisiejszej sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 

Do pozostałych przekazanych uchwał nie wpłynęły żadne zastrzeżenia organów 
nadzorczych.  
 
W okresie od 11 października do 30 listopada Zarząd Powiatu Rawskiego odbył  
6 posiedzeń : 
11 października 2012 roku: 
     1. Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Urząd bliższy społeczeństwu 

VI” i udzielił pełnomocnictwa Pani Bożenie Woźniak, a w razie jej nieobecności 
Pani Dorocie Zdziechowskiej do reprezentowania Powiatu Rawskiego przy 
realizacji tego projektu. 

     2.  Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu. 
     3. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2012 rok.       
19 października 2012 roku: 

     1. Zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego na: 
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      a) zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012/2013 ( za kwotę  
521.100,00 zł), 

      b) dostawę soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2012/2013( za kwotę 
138.375), 

     2. przyjął informację w sprawie programu rozwoju pieczy zastępczej.   
     3. Podjął uchwałę w sprawie ustalenia „Zasad weryfikacji formalnej i merytorycznej 

wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego 
programu Aktywny samorząd oraz podejmowaniu decyzji o przyznaniu  
w/w dofinansowania”, 

     4. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych – układ wykonawczy  
do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu. 

     5. Rozpatrzył wniosek Zakładu Gazowniczego i Centrum Usług Pralniczych  
w sprawie położenia przyłącza gazowego na działce 1328/20 w Rawie 
Mazowieckiej (ustanowienie służebności przesyłu w wysokości 8.191, 80 zł).  

     6.  Podjął uchwałę w sprawie Regulaminu sprzedaży środków trwałych ruchomych 
stanowiących własność Powiatu Rawskiego.  

     7. Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.  

30 października 2012 roku: 
     1. Rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej  

i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej o przyznanie środków na modernizację 
budynku warsztatów szkolnych (10.000 zł. na opracowanie dokumentacji).  

     2. Obniżył czynsz dzierżawny za plac manewrowy do nauki jazdy przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej (3 miesiącach  
zimowych  o 50% ).   

    3. Przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski.  

     4. Rozpatrzył wnioski o wsparcie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych  
i sportowych nieprzewidzianych w kalendarzu imprez na 2012 rok. 

     5. Rozpatrzył wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Rawie Mazowieckiej o wskazanie nieruchomości mogących stanowić 
zabezpieczenie pożyczki udzielonej na restrukturyzację zobowiązań 
cywilnoprawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Rawie Mazowieckiej.  

     6.  Zapoznał się z informacją o wynikach kontroli Państwowej Wojewódzkiej 
Inspekcji Sanitarnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
w Rawie Mazowieckiej. 

     7. Zatwierdzenie wyniku przetargu sprzedaży nieruchomości przy ul. Targowej  
w Rawie Mazowieckiej (jedna za 131.960,00 zł druga za 180.147,00 zł.) . 
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     8. Podjął uchwałę w sprawie cofnięcia upoważnienia do załatwiania spraw  
i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zarządzania drogami 
powiatowymi. 

     9. Podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw  
i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zarządzania drogami 
powiatowymi. 

     12. Wyraził zgodę sprawie wydzierżawienia lokalu dla Koła Powiatowego 
Diabetyków w Przychodni SP ZOZ.      

 8 listopada 2012 roku: 
     1. Wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę 

tablic rejestracyjnych. 
     2. Zapoznał się z informacją Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o stanie zaawansowania działań mających na 
celu dokonanie zakupu aparatury medycznej wraz  z dostosowaniem pomieszczeń 
szpitala.  

     3. Zapoznał się z informacją Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o możliwościach uzyskania dofinansowania na 
termomodernizację budynków szpitala. 

     4. Zapoznał się informacją o bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

     5.  Rozpatrzył wniosek firmy projektowej „MW Projekt” w sprawie wyrażenia zgody 
na zlokalizowanie hydrantu przeciwpożarowego na działce  nr 9/1 ( Dom Dziecka) 
przy ul. Łowickiej.  

     6.  Zatwierdził dokonanie zapisu w aktach notarialnych o korzystaniu z dostępu  
do drogi publicznej przez działkę 307/7 ( droga wewnętrzna przy ul. Targowej).  

     7. Przyjął informację w sprawie przeprowadzonych konsultacji Programu.  
 15 listopada 2012 roku: 
     1. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu. 
     2. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2012 rok.  

20 listopada 2012 roku: 
1. Zatwierdził projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
2. Zatwierdził  projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały 

regulaminu wynagradzania nauczycieli.  
3. Zatwierdził projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały zasad 

rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli.  
4. Podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  

do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. 
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5.  Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu. 
6.  Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego. 

Do przedstawionej przez Starostę Rawskiego informacji pytań nie było. 

Pan Starosta Józef Matysiak odniósł się też do sprawozdania Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Promocji z wizytacji placówek oświatowych, informując  że Zarząd 
Powiatu Rawskiego także widzi konieczność dalszych inwestycji w podległych 
placówkach i będzie to czynił w miarę możliwości finansowych.  

Pan Starosta zaprosił też wszystkich obecnych na samorządowe spotkanie 
wigilijne organizowane w Starostwie Powiatowym w dniu 20 grudnia 2012 r.             
o godz. 15.00. 
 
Ad. 14 W kolejnym punkcie, obejmującym interpelacje radnych, głosów nie było.  
 
Ad. 15 W punkcie zapytania i wolne wnioski – głos zabierali: 

Pan radny Marek Dobek zapytał jak daleko posunięte są prace związane           
z ewentualnym uruchomieniem pracowni tomograficznej w rawskim szpitalu - kiedy 
jest szansa otrzymać tomograf, jakie środki są niezbędne oraz czy mamy osoby 
przygotowane do obsługi tego sprzętu ?  

Pytanie w  temacie tomografu zadała też Pani radna Katarzyna Urbańska. Pani 
radna zapytała też czy w Starostwie planowane są podwyżki dla pracowników. 

Odpowiedzi na pytanie w sprawie pracowni tomograficznej udzielił Pan Daniel 
Aptapski - Dyrektor SPZOZ, informując o kosztach przygotowania pracowni 
tomografu i zakupu samego tomografu, a także o tym, że są planowane zatrudnienia 
osób, które mogłyby obsługiwać tomograf. 

Pan Starosta Józef Matysiak poinformował, że nie są planowane podwyżki dla 
pracowników w roku 2013, co nie wyklucza jednak innych form motywacji 
finansowej dla pracowników np. nagród dla pracowników. 

W tym punkcie Pani Maria Charążka - Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego poinformowała też o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej     
w sprawie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 r. 

 
Ad. 16 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria Charążka                            
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1130 dokonała zamknięcia 
obrad  XXI  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
Na tym protokół zakończono. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
         


