
P R O T O K Ó Ł  NR XXIII/2013 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 8 lutego 2013 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 XXIII sesji zmianę zaproponowała Pani 
Przewodnicząca Rady Powiatu – polegającą na dodaniu jeszcze jednego punktu               
tj. uchwały w sprawie zmiany uchwały XXII/160/2012 z 28.12.2012. W ten sposób 
porządek obrad powiększył się do 20 punktów w stosunku do porządku 19-punktowego 
dostarczonego radnym przed sesją Rady Powiatu. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła porządek obrad ze zmianą zaproponowaną 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 roku bieżącego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego    

na lata 2013-2024. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia 2-letniej Szkoły Policealnej Dla Dorosłych           

w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych  
w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XXII/160/2012  
z 28.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

11. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach, prowadzonych przez powiat, w roku 2012. 

12. Przyjęcie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok. 
13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji kontroli Komisji Rewizyjnej za 2012 rok. 
14. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2013 rok. 
15. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu oraz planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2013 rok. 
16. Informacja o pomocy Powiatu Rawskiego dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej udzielonej    

w latach 1999-2012. 
17. Informacja Starosty Rawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz o pracy Zarządu 

w okresie międzysesyjnym. 
18. Interpelacje radnych. 
19. Zapytania i wolne wnioski. 
20. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XXII sesji 
Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. 
Do treści powyższego protokołu uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie protokół z XXII sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w budżecie powiatu na 2013 r. 

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

Zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-I-4021-7-5-1-
JW./13 z dnia 11 stycznia 2013 roku, zwiększa się dochody powiatu o kwotę  
136 800 zł, środki zostaną przeznaczone na finansowanie w 2013 roku kosztów 
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego 
urzędu pracy. 
Dokonuje się zmiany w planie dochodów powiatu w rozdziale 85201 § 2310 
zmniejsza się plan dotacji z porozumień o kwotę 9 466 zł, a zwiększa się plan 
dochodów w § 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących. 
Zgodnie z umową nr 2012-1-PL1-LEO01-27532 w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki zwiększa się dochody o kwotę 28 240 zł , środki zostaną 
przeznaczone na realizację projektu: „Praktyka zagraniczna szansą na rozwój 
hotelarstwa w regionie”. Ogółem wydatki na projekt to kwota 141 200 zł.   
W 2012 roku wpłynęła kwota 112 960 zł, która jako wolne środki roku ubiegłego 
stanowi źródło finansowania projektu. 
Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków na realizację projektu 
„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego. 
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych - zwiększenia: 
16 000 zł zakup pralnico-wirówki dla Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej. 

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 XXIII/163/2012 w sprawie zmian budżetu 
powiatu na rok 2013, której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie zmian      
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-2024. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła   
– Skarbnik Powiatu Rawskiego: 
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Zmiany dotyczą głównie wkładu własnego w projekt „Edukacyjne Wrota regionu 
Łódzkiego” –  gdzie dokonuje się zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego. 
Wkład własny powiatu z podziałem na lata będzie się kształtował następująco: 
rok 2013 – 13 650 zł (20 % wkładu własnego), 
rok 2014 – 54 600 zł (80 % wkładu własnego). 

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  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. Do treści uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła przy jednym głosie wstrzymującym się, uchwałę nr XXIII/164/2012 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 
2013-2024, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła   
– Skarbnik Powiatu Rawskiego: 
Zgodnie z Uchwałą z dnia 30 grudnia 2011 roku nr XXII/157/2012 w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Rawskiego na 2013 rok, zaciąga się kredyt na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 200 000 zł. 

Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał, na jaki cel zaciągnięty jest ten kredyt       
a także poprosił o informacje jak zostały wykorzystane kredyty wcześniej zaciągane. 

Odpowiadając Pan Starosta Józef Matysiak wyjaśnił, że niniejsza uchwała jest 
konsekwencją założeń uchwały budżetowej i jest to praktyka stosowana przez 
większość samorządów. Natomiast jeżeli będzie taka potrzeba to zostanie 
przygotowany chronologiczny wykaz wszystkich kredytów zaciąganych przez 
Powiat, ze wskazaniem na co były wykorzystywane; kredyty były zaciągane na 
podstawie uchwał Rady Powiatu. 

Pozytywną opinię Komisji Budżet i Finansów – przedstawił Przewodniczący 
Komisji Pan radny Ryszard Imioła.  

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła przy jednym głosie przeciw, uchwałę nr XXIII/165/2013 w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego, której projekt stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką. 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Stefan Goryczka – Dyrektor 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie 
Powiatowym w Rawie Mazowieckiej: 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się o pomoc w uzyskaniu pożyczki poprzez ustanowienie 
zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomościach Powiatu Rawskiego. Zarząd 
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Powiatu na posiedzeniu w dniu 30 października 2012 zaproponował zabezpieczenie 
na majątku, który zostanie przekazany spółce i wskazał działki nr 307/9, 307/11 i 314 
położone w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Rwa Mazowiecka. 
Pożyczka została udzielona przez firmę Magellan SA z Łodzi wyłonioną przez 
SPZOZ w Rawie Maz. w drodze postępowania przetargowego na podstawie ustawy   
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
Zgodnie z § 21 pkt.2 uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr V/42/2011 z dnia 29 
marca 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 
Powiatu Rawskiego (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011 nr 153 poz. 1473), do obciążania 
nieruchomości Powiatu hipoteką wymagana jest zgoda Rady Powiatu Rawskiego. 
 Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał po co SPZOZ zaciąga kolejny kredyt, 
skoro szpital już wkrótce przestanie spełniać wymagania fitosanitarne, i czy nie lepiej 
było by sprzedać część terenu i zacząć budowę nowego pawilonu. 

Pan Starosta Józef Matysiak poprosił o to by realizować porządek obrad; 
Szpital zaciąga kredyt na restrukturyzację zadłużenia i wyrażenie zgody na 
obciążenie nieruchomości hipoteką jest formą wsparcia na bieżąca działalność. 
Ponadto Pan Starosta stwierdził, że rawski szpital spełnia wymagania fitosanitarne     
a także posiada zatwierdzony przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego program 
dostosowawczy. 

Pani radna Teresa Pietrzak zapytała czy jeszcze jakieś inne nieruchomości, 
oprócz tych obciążanych hipoteką planowane są do wniesienia aportem do 
planowanej nowo utworzonej spółki.  

Pan Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że do spółki planowane są do 
wniesienia tylko nieruchomości znajdujące się w kompleksie nieruchomości 
położonych między ulicą Warszawską a ulicą Targową.  

O pozytywnej opinii Komisji Rolnej i Gospodarki Terenami poinformował jej 
przewodniczący – Pan radny Henryk Majewski. 

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 przy dwóch głosach wstrzymujących się uchwałę          
nr XXIII/166/2013 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
hipoteką, której projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 8 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
wyłączenia 2-letniej Szkoły Policealnej Dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej          
ul. Reymonta 14 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14.  

Niniejsza uchwała stanowi etap wstępny do wszczęcia procedury likwidacji 
Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej ul. Reymonta 14. Przepisy ustawy o systemie oświaty nie stanowią 
podstawy prawnej do podjęcia działań polegających na likwidacji włączonej w skład 
zespołu szkół, pozbawionej pełnej samodzielności organizacyjnej placówki 
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oświatowej. W związku z powyższym przed podjęciem uchwały o zamiarze 
likwidacji szkoły, należy podjąć uchwałę o jej wyłączeniu z zespołu szkół.                  

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 XXIII/167/2013 w sprawie wyłączenia        
2-letniej Szkoły Policealnej Dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej ul. Reymonta 14, której projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 9 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 2-letniej Szkoły Policealnej dla 
Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 

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

Z wnioskiem o likwidację 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rawie 
Mazowieckiej ul. Reymonta 14 zwrócił się dyrektor szkoły. W roku szkolnym 
2009/2010 zakończyła edukację ostatnia klasa Szkoły Policealnej dla Dorosłych         
i obecnie nie jest prowadzone kształcenie w tej szkole - brak zainteresowania nauką 
w tym typie szkoły. Z uwagi na brak kształcenia w Szkole Policealnej dla Dorosłych, 
nie zachodzą przesłanki do informowania uczniów o zamiarze likwidacji szkoły. 
Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną wszczynającą procedurę likwidacji szkoły, 
o której mowa powyżej. 

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 jednogłośnie uchwałę nr XXIII/168/2013 w sprawie zamiaru 
likwidacji 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej               
ul. Reymonta 14, której projekt stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 10 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XXII/160/2012  
z 28.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. 

Projekt uchwały omówiła Pani Jolanta Miśkiewicz- radca prawny w Starostwie 
Powiatowym w Rawie Mazowieckiej: 
W uchwale Nr XXII/160/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej       
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
zmienia się treść § 3 w związku z zastrzeżeniami organu nadzoru dotyczącymi 
wejścia uchwały w życie. Zdaniem organu nadzoru powyższa uchwała jest aktem 
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prawa miejscowego i podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa, a co 
się z tym wiąże wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji, a nie jak 
zapisano w uchwale z dniem podjęcia. Biorąc pod uwagę aktualne orzecznictwo        
w przedmiotowej sprawie, uznające statut samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, a zatem i wprowadzane w nim zmiany za akt prawa miejscowego należy 
zmienić zapis tego paragrafu. 
 Pan radny Batorek zapytał czy podjęta poprzednia uchwała nie obowiązuje 
skoro obecnie podejmowana uchwała zmieniająca wejdzie w życie po upływie 14 dni 
od publikacji w  Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Pani Jolanta Miśkiewicz odpowiedziała, że dopóki poprzednia uchwała nie 
zostanie wyeliminowana z obrotu prawnego (w tym przypadku przez rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody) to cały czas obowiązuje. 

Opinię pozytywną Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił jej 
wiceprzewodniczący – Pan Jarosław Kobierski. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXIII/169/2013 w sprawie uchwały             
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XXII/160/2012  
z 28.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej, której projekt stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu. 

 
 
Ad. 11 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie sprawozdania                   
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach, prowadzonych przez powiat, w roku 2012. 

Informację tę przedstawił Pan Dyrektor Andrzej Latek: 
Średnie wynagrodzenia reguluje zapis w Karcie Nauczyciela, który wskazuje 

ile poszczególny nauczyciel, w zależności od stopnia awansu zawodowego, ma 
otrzymywać procentowo wynagrodzenia w stosunku do kwoty bazowej. Kwota 
bazowa do sierpnia 2012 r. wynosiła 2.618,10 zł, a następnie do końca roku 2012 
2717,59 zł. We wszystkich stopniach awansu zawodowego wynagrodzenia 
przekraczają ustalone średnie, i nie istnieje konieczność wypłacania dodatku 
uzupełniającego. 
Pan Dyrektor Latek omówił wynagrodzenia w rozbiciu na poszczególne szkoły 
prowadzone przez Powiat Rawski (…). 

Sprawozdanie też było omawiane na posiedzeniu Komisji Oświaty, o czym 
poinformował Przewodniczący Komisji – Pan Bogdan Batorek. 

Do przedstawionego Sprawozdania uwag nie zgłoszono - zostało ono przyjęte 
przez Radę Powiatu jednogłośnie; stanowi ono załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu. 

 
Ad. 12. Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok. 
 Sprawozdanie przedstawił Pan Jan Idzikowski – Kierownik Oddziału 
Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Polityki Społecznej: 
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Sprawozdanie, które będzie też publikowane w dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego, stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu… 
 Pan radny Batorek zapytał o te miejscowości, które zostały pozbawione dostępu 
do przystanków autobusowych w związku z przebudową S-8 – Pan Idzikowski 
odpowiedział, że zostało wystosowane pismo do Wojewody a Wojewoda skierował 
wystąpienie do GDDKiA i sprawa jest w toku. 
 Pan radny Jarosław Kobierski zabrał głos w sprawie samochodów, które są 
przeładowywane i niszczą drogi powiatowe; jak stwierdził nie odczuł tego że są 
wzmorzone kontrole ITD. 
 Pan Idzikowski odpowiadając poinformował, że są nakładane kary na 
kierujących, które trafiają do budżetu Starostwa. 
 Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła przedstawione sprawozdanie     
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  
 
Ad. 13 W następnym punkcie przedstawione zostało sprawozdanie z realizacji 
kontroli Komisji Rewizyjnej za 2012 rok – przedstawił je przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Pan Tomasz Lesiak: 
Pan Tomasz Lesiak poinformował o przeprowadzonych w 2012 roku kontrolach:      
w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, w Powiatowym Urzędzie Pracy i w Powiatowym 
Urzędzie Pracy. 

Pani radna Pietrzak, która uczestniczyła też w kontroli w SPZOZ dodała, że 
komisja zwróciła uwagę i stwierdziła zły stan łóżek w szpitalu; ponadto pościel jest 
leasingowana przez SPZOZ. 

Pan Tomasz Lesiak dodał, że szczegółowe informacje zawarte są                      
w protokołach kontroli, jeżeli istnieje konieczność odczytania ich na sesji to będą 
odczytane. 

Pan Daniel Aptapski – dyrektor SPZOZ odnosząc się do kwestii leasingowanej 
bielizny wyjaśnił, że drodze przetargu połączono usługę pralniczą z leasingiem 
bielizny, a wynikało to z braku środków finansowych na zakup i uzupełnienie 
brakującej bielizny. Zalecenia Komisji Rewizyjnej są na bieżąco realizowane, także 
jeżeli chodzi o salę obserwacyjną (SOR). 

Szczegóły kontroli znajdują się  w protokołach z tych kontroli, które dostępne 
są w Biurze Rady i stronie internetowej Starostwa www.bip.powiatrawski.pl . 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w roku 2012 
zostało przyjęte przez Radę Powiatu Rawskiego przy jednym głosie wstrzymującym 
się. 
 
Ad.14 W tym punkcie przyjęto plan pracy Rady Powiatu Rawskiego w 2013 r. 

Proponowany plan pracy przedstawiła Pani Maria Charążka – Przewodnicząca 
Rady Powiatu Rawskiego, który wygląda następująco: 

1. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego oraz analiza sytuacji finansowej 
jednostek realizujących zadania z tego zakresu (w tym ocena stanu dróg 
powiatowych). 

2. Informacja o prowadzonych działaniach związanych z przekształceniem 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w spółkę. 
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3. Analiza zagospodarowania nieruchomości stanowiących mienie 
powiatowe. 

4. Informacja o działaniach prowadzonych przez powiat zmierzających do 
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu 
Rawskiego (w tym stan zalesienia gruntów na terenie powiatu). 

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

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

7. Informacja dotycząca sytuacji na rynku pracy. 
8. Informacja o funkcjonowaniu Rawsko-Rogowskiej Kolei Wąskotorowej.  
9. Informacja o działaniach Powiatu Rawskiego w ramach: Związku 

Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury       
i Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej. 

Do planu zmiany zaproponował Pan Marek Dobek - wiceprzewodniczący Rady, 
poprzez dopisanie: do punktu (nr 1) obejmującego ocenę stanu bezpieczeństwa 
publicznego oceny stanu dróg powiatowych, a do punktu nr 4 – z zakresu ochrony 
środowiska – stanu zalesienia gruntów. 
Jak stwierdziła Pani Przewodnicząca Rady te podpunkty zawierają się w punktach 
zaproponowanego planu. 
 Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany plan pracy 
Rady Powiatu na rok 2013. 
 
Ad 15. W tym punkcie przyjęto plany pracy poszczególnych komisji stałych Rady 
Powiatu na rok 2013:  
Plany przedstawiali przewodniczący lub wiceprzewodniczący komisji, a następnie 
przegłosowywane były one przez Radę. 
 

Plan pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na rok 2013. 
 

Lp. Wyszczególnienie Termin  

1. Przyjęcie informacji o aktualnej sytuacji w SP ZOZ        
w Rawie Mazowieckiej, w tym kontraktacji usług 
medycznych. Zapoznanie się z planem zamierzeń  
przekształceniowych na rok 2013 

 
Luty 

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

 
Marzec 

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

Kwiecień 
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4. 
 

Ocena poziomu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych   
z zakresu opieki zdrowotnej dla Powiatu Rawskiego. 
Pomoc rodzinom zastępczym, biologicznym                     
i wychowankom Domu Dziecka usamodzielniającym  
się(formy i zasady).  
 

Maj 
 

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

Lipiec 

6. Przedstawienie aktualnej diagnozy problemów 
społecznych Powiatu Rawskiego. 
 

Wrzesień 

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

 
Listopad 

8. Ocena realizacji Programu Profilaktyki dla mieszkańców 
Powiatu Rawskiego. 
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2014. 
 

Grudzień 

 
 

Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji 
i Gospodarki Terenami na rok 2013. 

 
 
 

Lp. Zadania Termin 

1. 
Przygotowanie propozycji planu pracy 
Komisji na rok 2013. 

Styczeń 

2. 
Zorganizowanie szkolenia dotyczącego 
tworzenia grup producenckich. 

Luty 

3. 

Zapoznanie się z poziomem zalesienia 
powiatu rawskiego. Spotkanie z leśnikiem. 
Spotkanie z Powiatowym Inspektorem 
Weterynarii. 

Kwiecień  

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

Maj 

5. 

Analiza sposobu zagospodarowania mienia 
powiatowego. 
Spotkanie z Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym. 

Czerwiec 

6. 
Sposoby zagospodarowania odpadów  
w poszczególnych gminach ze 
szczególnym uwzględnieniem opakowań 

 
Wrzesień 
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po środkach ochrony roślin. 
Informacja o działalności Oddziału 
Terenowego Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

7. 

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

Październik 

8. 

Informacja o funkcjonowaniu grup 
producenckich działających na terenie 
powiatu rawskiego 
 
 

Listopad 

 

Plan pracy Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego na 
rok 2013 

 

Lp. Wyszczególnienie Termin  

1. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie 
Powiatu Rawskiego. 

 

Styczeń 

 

2. Dokonanie przeglądu dróg powiatowych, mostów 
i wiaduktów. Wypracowanie planu robót na drogach 
powiatowych na rok 2013. 

Marzec/Kwiecień 

3. Ocena prowadzonej akcji zimowej w sezonie 2012/2013 
Kwiecień 

4. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. Sierpień 

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

Wrzesień 

6. 

 

Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie 
powiatu. 

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

Informacja o funkcjonowaniu Rawsko-Rogowskiej 
Kolejki Wąskotorowej. 

Listopad 

8. Wstępne przyjęcie planu modernizacji i remontów dróg 
powiatowych na rok 2014. 

Wypracowanie planu pracy Komisji na 2014 rok. 
Grudzień 

 
Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów 

 na rok 2013 
 

 
Lp. Wyszczególnienie Termin realizacji 

 
1. 

1. Wypracowanie planu pracy na rok 2013. 
2. Opiniowanie bieżących zmian 
 w budżecie na rok 2013 oraz w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
 

Styczeń 

Praca ciągła 

 
2. 

Zapoznanie się możliwości pozyskania 
dodatkowych środków do budżetu powiatu  
w ramach posiadanego mienia powiatu. 
 

 
Marzec 

 

 
3. 

 
 Ocena wykonania budżetu za rok 2012 
 

 
Kwiecień 

 
4. 

 
Informacja o środkach zewnętrznych 
pozyskiwanych na modernizację dróg. 

 

 
Maj 

 
5. 

Wyrażenie opinii w sprawie wykonania 
budżetu za I półrocze roku 2013  

 

 
Sierpień 

 
6. 

Dyskusja na temat możliwości realizacji 
inwestycji w obszarze dróg w latach 

 2013-2014  

 
Wrzesień 

 
7. 

Praca nad projektem budżetu na rok 2014.  
Listopad- Grudzień 

 
8. 
 

Wypracowanie planu pracy Komisji 
 na rok 2014 

 
Grudzień 
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Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i Promocji na rok 2013 
 

L.p.                                            Tematyka   Termin 
realizacji 

1. Zaopiniowanie sprawozdania o średnich wynagrodzeniach 
nauczycieli za rok 2012.   

Styczeń 

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

Luty 

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

Marzec 

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

Marzec 

5. Wpływ wprowadzenia nowej podstawy programowej na  
zatrudnienie w szkołach ponadgimnazjalnych.  

Kwiecień 

6.  Stan bazy sportowo – rekreacyjnej w powiecie za szczególnym 
uwzględnieniem obiektów powiatowych  

Kwiecień 

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

Maj 

8. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok 
szkolny 2013/2014 

Sierpień/ 
Wrzesień 

9. Realizacja kalendarza imprez sportowych i kulturalnych  Cały rok 

10  Posiedzenia wyjazdowe Komisji do powiatowych placówek 
oświatowych. 
Omówienie spostrzeżeń, wniosków z wyjazdowego posiedzeń 
Komisji. 

Wrzesień - 
Październik 

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

Październik 

12. Omówienie projektu budżetu na rok 2014 
Wypracowanie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 
2014 rok. 

Listopad – 
Grudzień  
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Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013. 
 

 
 

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2013. 

 
 

Lp.  Wyszczególnienie 
 

Termin 
1. Kontrola gospodarki finansowej SPZOZ w Rawie 

Mazowieckiej za rok obrachunkowy 2012. 
 

 
Kwiecień 

2. Kontrola funkcjonowania Zespołu Szkół Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 

 
Lipiec 

3. Kontrola zadań inwestycyjnych realizowanych przez 
Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej, lata 2012-13. 
 

 
Październik 

 
Do planu pracy Komisji Rewizyjnej uwagę zgłosił Pan Starosta Józef 

Matysiak, informując iż termin marcowy na wypracowanie wniosku absolutoryjnego 
jest zbyt wczesny i poprosił o rozciągnięcie terminu na marzec-maj 2013. 

Plan pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej został przyjęty przy jednym 
głosie wstrzymującym się; natomiast plany pracy pozostałych komisji przegłosowane 
zostały przez Radę jednogłośnie. 
 
Ad. 16 Ten punkt obejmował przedstawienie informacji o pomocy Powiatu 
Rawskiego dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej udzielonej w latach 1999-2012. 

Lp. Tematyka Miesiąc 
 

1. 
 

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 
2012 rok – wyrażenie opinii. 

2. Wypracowanie wniosku absolutoryjnego.  

 
Marzec 
- Maj 

 
2. 

 
   Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku 
 

 
Sierpień 

 
3. 

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

 
Wrzesień 

Październik 
 

 
5. 

 
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2014. 
 

 
Listopad 
Grudzień 
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Pełny tekst informacji przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego protokołu,               
a informację przedstawiła Pani Urszula Przerwa – Kierownik Oddziału Zdrowia          
i Spraw Obywatelskich w Wydziale Polityki Społecznej. Łączna kwota pomocy 
finansowej Powiatu dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w latach 1999-2012 to kwota 
17.476.733,00 zł. 

W uzupełnieniu tej informacji głos zabrał Pan Starosta Józef Matysiak, który 
poinformował, ze w tych latach SPZOZ otrzymywał również pomoc z gmin z terenu 
powiatu rawskiego – łącznie na kwotę 546.991,00 zł. Pracownicy Szpitala dokładnie 
188 pracowników z terenu miasta Rawa Mazowiecka odprowadzili zaliczki na 
podatek dochodowy od wynagrodzeń w wysokości 483.000,00 zł. Jak dodał Pan 
Starosta pomoc udzielona SPZOZ była obowiązkiem Powiatu. Ponadto Pan Starosta 
wyraził przekonanie, że gdyby nie tak istotna i długotrwała pomoc Powiatu 
Rawskiego dla Szpitala, najzwyczajniej by go nie było. Przedstawiona informacja 
jest po to aby mieć wiedzę jakie działania zostały zrobione, jak i ma być wstępem    
do rzetelnej debaty na temat rawskiego Szpitala. Pan Starosta poinformował,             
że Zarząd Powiat chce by  funkcjonował Szpital w ramach pięciu głównych 
oddziałów; nieodłączne będzie też wybudowanie pawilonu szpitalnego o powierzchni 
użytkowej ponad 2 tys. metrów kwadratowych. Pan Starosta poprosił, aby 
pozostawiając wszystkie różnice, skupić się na tym jak dalej ma wyglądać przyszłość 
rawskiego Szpitala. 

W tej sprawie głos zabrała Pani radna Teresa Pietrzak, która poinformowała      
o danych uzyskanych z wydziału finansowego SPZOZ –u, według których na dzień     
18 stycznia 2013 r. zobowiązania długoterminowe SPZOZ wynoszą 7.652.000,00 zł; 
zobowiązania z tytułu usług i dostaw 787.000,00 zł, zobowiązania z tytułu zaległych 
podatków 1.720.000,00 zł. Jak widać z przedstawionych danych, według Pani 
Pietrzak sytuacja finansowa Szpitala nie rokuje dobrze i nie można tylko winy 
zrzucić na rozwiązania systemowe, bo cześć tych zaniedbań wynika z błędów 
zarządzania. 

Odnosząc się do planowanego przekształcenia SPZOZ w spółkę zadała pytanie 
czy chcemy dostać zwrot z ministerstwa czy nie chcemy; jeżeli tak to cała procedura 
musi zostać przeprowadzona do 31 grudnia bieżącego roku. Następnie Pani Pietrzak 
przytoczyła dane pochodzące z pisma, w którym uzyskała odpowiedź na swoje 
wystąpienie, z Ministerstwa Zdrowia odnośnie liczby szpitali przekształconych        
od 1999 r. Następnie Pani radna Pietrzak przytoczyła dane uzyskane w formie 
pisemnej od Ministerstwa Zdrowia i ze strony internetowej ministerstwa dotyczące 
wytycznych dla podmiotów ubiegających się o uzyskanie dotacji albo przekazania 
środków w związku z przekształceniem spzoz -ów w spółki kapitałowe (wytyczne 
stanowią załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 

Podsumowując swoje wystąpienie Pani radna Teresa Pietrzak stwierdziła,       
że zawsze jest skłonna współpracować z Zarządem Powiatu dla dobra szpitala i nie 
odmawia zaangażowania i pomocy dla dobrych rozwiązań służących SPZOZ-owi     
w Rawie Mazowieckiej; ponadto jak wyjaśniła jej zaangażowanie się nie wynika        
z chęci zaistnienia w mediach czy uzyskania poklasku. 
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Pan Starosta Józef Matysiak wyjaśnił, że w przedłożonej informacji są dane      
o działaniach jakie podjął Zarząd Powiatu Rawskiego w kierunku przekształcenia 
SPZOZ –u w spółkę. 

Pan radny Rafał Dobrowolski wyraził zdziwienie tempem prac nad 
przekształceniem SPZOZ-u w spółkę i zadał pytanie dlaczego spółce będzie się 
opłacało prowadzić działalność, a obecnie SPZOZ –owi się nie opłaca. Pan radny 
odnosząc się do wystąpienia Pani radnej Pietrzak zapytał czy dysponuje danymi ile    
z tych przekształconych w spółki podmiotów funkcjonuje z dodatnim bilansem 
budżetu. 

Pani radna Pietrzak odpowiadając poinformowała, że też kieruje spółką prawa 
handlowego i wie, że taka spółka ma wiele możliwości w zależności jak jest 
utworzona i zarządzana; planowana spółka powstała z przekształcenia SPZOZ-u już 
na samym starcie obciążona ma być długami. Jeżeli chodzi o informacje o które pytał 
Pan radny Dobrowolski to Pani Pietrzak zaproponowała zwrócenie się Ministerstwa 
Zdrowia nawet drogą elektroniczną, tak jak ona uzyskała interesujące ją informacje. 

Pan radny Jarosław Kobierski zabierając głos przypomniał, że załoga szpitala 
w całości zrezygnowała z funduszu świadczeń socjalnych w celu poprawy jego 
sytuacji finansowej i za to należą się tym pracownikom podziękowania. Odnosząc się 
do wystąpienia Pani Pietrzak zapytał co Zarząd Powiatu zrobił źle, bo wszystkie 
działania podejmowane są takie jakie przewidują przepisy prawa i o których mówiła 
pani radna Pietrzak.  

Pani Pietrzak odpowiadając wyjaśniła, że wskazała działania jakie jeszcze 
powinny być podjęte, żeby zdążyć w terminie przewidzianym przepisami prawa. 

Pan Starosta Matysiak podziękował za każdą merytoryczną uwagę i poprosił 
żeby zostawiając różnice i animozje skoncentrować się na tym żeby pójść do przodu 
z rawskim szpitalem. 

Pan radny Bogdan Batorek, bez wskazywania winnych takiego stanu rzeczy, 
zaznaczył, że na pewno nam wszystkim zależy na tym aby szpital był w Rawie. 
Zwrócił uwagę na to, że z przedstawionej informacji, gminy terenu Powiatu 
Rawskiego nie interesują się szpitalem w Rawie Mazowieckiej i nie zaangażowały 
się finansowo przez te kilkanaście lat. 

Pan radny Dobrowolski zaapelował o zorganizowanie dużej debaty z udziałem 
przedstawicieli wszystkich samorządów z terenu powiatu rawskiego jak  
i udziałem mieszkańców. 

Pan Starosta Józef Matysiak wyraził przekonanie, że jak tylko będzie wola  
i potwierdzenie udziału wszystkich przedstawicieli samorządów, nie widzi przeszkód 
żeby takie spotkanie mogło się odbyć. 

Pan radny Marek Dobek zabierając głos stwierdził, że jemu nie są potrzebne 
wystąpienia szkolące z przepisów prawa bo te powinien znać obecny dyrektor; 
ponadto Powiat pomagał Szpitalowi tyle na ile było go stać. Jak zaznaczył                   
z niektórymi działaniami też się nie zgadzał np. likwidacją kuchni czy rezygnacją       
z personelu sprzątającego. 

 
Ad. 17  Informacja Starosty Rawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz o 
pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 
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 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 XXII sesji w dniu 
28 grudnia 2012 roku podjęła następujące uchwały: 
       1. nr XXII/155/2012 w sprawie zmian budżetu powiatu roku 2012; 
       2. nr XXII/156/2012 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają       
z końcem 2012 r.;  
       3. nr XXII/157/2012 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2013; 
       4. nr XXII/158/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2013-2024; 
       5. nr XXII/159/2012 w sprawie Statutu Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej; 
       6. nr XXII/160/2012 w sprawie zmiany statutu SPZOZ w Rawie Mazowieckiej; 
       7. nr XXII/161/2012 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie 
pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy – Prawo  o ruchu 
drogowym, na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od usunięcia; 
       8. nr XXII/162/2012 w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub 
innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie 
powiatu rawskiego, na podstawie art. 31 ust.1 ustawy z dnia 18 sierpnia   2011 r.            
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.    

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. 

Do uchwały nr XXII/160/2012 w sprawie zmiany statutu SPZOZ Wojewoda zgłosił 
zastrzeżenie, sugerując zmianę § 3 uchwały i wpisanie, że uchwała ta podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

Do pozostałych uchwał nie wpłynęły żadne zastrzeżenia organów nadzorczych.  
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 28 grudnia 2012 r. do 8 lutego 2013 r. Zarząd Powiatu Rawskiego 

odbył 4 posiedzenia: 
28 grudnia 2012 roku: 
- Rozpatrzył  wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew na działce 
307/12, obręb 4 Rawa Mazowiecka ( ul. Targowa). 
- Podjął uchwałę  w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2012 rok.  
- Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu. 
15 stycznia 2013 rok: 
- Wyraził opinię  w sprawie lokalizacji kopalni piasku przy drodze powiatowej  
nr 4131E Olszowa Wola –Kłopoczyn, 
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- Rozpatrzył przejęcie  przez powiat rawski działki nr ew. 133/3  w Rawie 
Mazowieckiej (obręb 8)  o pow. 0,7381 ha, powstałej w wyniku podziału działki  
nr ew. 133 pod nowoprojektowaną ulicę w Rawie Mazowieckiej. 
- Podjął uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej. 
- Przedstawienie Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na 
stanowisko dyrektora placówki (wraz z treścią ogłoszenia) 
- Zatwierdził projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia 2-letniej Szkoły 
Policealnej dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 wchodzącej w 
skład ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie Maz. 
- Zatwierdził projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji 2-letniej 
Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 
-  Rozpatrzył wniosek dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej o udzielenie  
pomocy finansowej w realizacji remontu apteki szpitalnej.  
-  Rozpatrzył wniosek dyr. SPZOZ o wyrażenie zgody na usunięcie drzew – 
informacja z wizji w terenie. 
-  Zapoznał się z informacją o szacowanych kosztach wycięcia drzew przy  
ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej. 
- Ustalił wartość służebności przesyłu na działce Nr 1328/20 w Rawie Maz. na rzecz 
Zakładu Gazowniczego w Łodzi. 
- Wyraził zgodę na ustalenie służebności przesyłu na działce Nr 549/3 w Rawie Maz. 
na rzecz Zakładu Gazowniczego w Łodzi. 
- Ustalił wartość służebności przesyłu na działce Domu Dziecka w Rawie Maz. 
- Podjęcie uchwały w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu na 2013 rok  
- Zatwierdził Plan pracy Zarządu Powiatu Rawskiego na 2013 rok. 
 23 stycznia 2013 roku: 
-  Zatwierdził wystąpienie do Zarządu Województwa Łódzkiego o podwyższenie 
kategorii drodze powiatowej nr 1334 E  Zawady – Biała Rawska, poprzez zaliczenie 
jej do kategorii dróg wojewódzkich. 
-  Podjął Uchwałę w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Rawskie 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Rawie Mazowieckiej.   
- Podjął Uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka  
w Rawie Mazowieckiej. 
- Zatwierdził sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
powiat w roku 2012. 
-  Podjął Uchwałę w sprawie składu komisji do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Rawie 
Mazowieckiej.  
- Rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej  
i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej o wyrażenie zgody na zmianę warunków 
najmu stołówki szkolnej.  
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- Zatwierdził informację z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 
2012.  
-  Zatwierdził  porządek XXIII Sesji Rady Powiatu.  
29 stycznia 2013 roku: 
- Rozpatrzył propozycję Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie 
zwiększenia dotacji na utrzymanie dróg powiatowych lub rozwiązania porozumienia 
na zarządzanie drogami powiatowymi. 
- Zatwierdził harmonogramu dyżurów aptek na miesiące luty i marzec 2013 roku.  
- Podjął Uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej pełnomocnictwa w zakresie złożenia 
wniosku o dofinansowanie i realizację projektu „ Bialscy technicy na europejskim 
rynku pracy”. 
- Zapoznał się z  projektem powiatowego kalendarza imprez kulturalnych  
i sportowych na 2013 rok. 
- Rozpatrzył wniosek o dofinansowanie działalności: Studenckiego koła naukowego 
HRM Z Uniwersytetu Łódzkiego, Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie 
Mazowieckiej. 
- Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na 
obciążenie hipoteką działek powiatowych w związku z zaciągniętym kredytem przez 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
- Ustalił wartość służebności przesyłu na działce powiatowej przy ul. Krakowskiej  
w Rawie Mazowieckiej, oraz podjęcie uchwały  
-  Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 roku.  
- Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych.  
 

W nawiązaniu do przedstawionej informacji Pan radny Batorek zapytał            
o dotację na utrzymanie dróg powiatowych o zwiększenie, której wystąpił Burmistrz 
Miasta Rawa Mazowiecka. 

Pan Starosta odpowiedział, że trwa wymiana korespondencji w tej sprawie. 
 
Ad. 18 W kolejnym punkcie, obejmującym interpelacje radnych: 

Pan radny Dobrowolski zgłosił chęć uczestniczenia w rozmowach Zarządu 
Powiatu i przedstawicieli samorządów szczebla gminnego z terenu powiatu  
w sprawie szpitala. 

Pan Starosta ustosunkowując się wyjaśnił, iż stara się na bieżąco informować 
Radę i radnych o swojej pracy i pracy Zarządu Powiatu i tak też zamierza czynić       
w tym przypadku.  
 
Ad. 19 W punkcie zapytania i wolne wnioski – głos zabierali: 

Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał dlaczego Dyrektora Gimnazjum przy 
Liceum Ogólnokształcącym nie było na prezentacji dla uczniów szkół podstawowych 
z terenu miasta Rawa Mazowiecka. 
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Pan radny Bogdan Batorek poinformował, że z jego wiedzy wynika,                
że Dyrektor LO nie jest zapraszany na te prezentacje. 

Pan radny Dobrowolski zapytał o oszczędności w budżecie, które były 
głosowane na poprzednim posiedzeniu Rady Powiatu. 

Pani Skarbnik Marzena Pakuła wyjaśniła, że potoczne określenie oszczędności 
oznacza wolne środki z lat ubiegłych nie wykorzystane na konkretne zadania 
przewidziane w budżecie Powiatu. Wykorzystanie tych wolnych środków określa 
Zarząd Powiatu, a następnie Rada Powiatu w swoich uchwałach. 

Pan radny Rafał Dobrowolski zaproponował by spotkanie z wójtami                  
i burmistrzami dotyczyło też gospodarki na naszym terenie; ponadto przypomniał      
o tym że radnym miały być przekazane mapy dróg powiatowych. 

Pani Maria Charążka - Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego 
poinformowała o dwóch uchwałach Regionalnej Izby Obrachunkowej z 01.02.2013 r. 
(załącznik nr 13 do niniejszego protokołu)  w sprawie opinii na temat możliwości 
sfinansowania deficytu budżetowego i o prawidłowości planowanej kwoty długu 
wynikającej z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-24.  

 
Ad. 20 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria Charążka                            
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1320 dokonała zamknięcia 
obrad  XXIII  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
Na tym protokół zakończono. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Protokół sporządził: Tomasz Góraj. 
         


