
P R O T O K Ó Ł  NR XXIV/2013 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 21 marca 2013 roku w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka o godz. 1300 
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 XXIV sesji uwag nie zgłoszono i został on 
przyjęty przez Radę Powiatu Rawskiego jednogłośnie. 
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 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Rawie Mazowieckiej.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie 

Mazowieckiej ul. Kościuszki 20. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową           

i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych     
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację 
tych zadań w 2013 r. 

8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi z terenu powiatu rawskiego za rok 2012. 

9. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie rawskim za 2012 rok. 
10. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu rawskiego  

za 2012 rok. 
11. Informacja z rocznej działalności PCPR za 2012 r. w tym informacja dotycząca realizacji zadań  

z zakresu systemu pieczy zastępczej oraz wykaz potrzeb 
12. Informacja Starosty Rawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz o pracy Zarządu 

w okresie międzysesyjnym. 
13. Interpelacje radnych. 
14. Zapytania i wolne wnioski. 
15. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XXIII sesji 
Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 8 lutego 2013 r. Do treści powyższego 
protokołu uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła, przy jednym głosie wstrzymującym się, 
protokół z XXIII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w budżecie powiatu na 2013 r. 
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O zabranie głosu Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Marzenę Pakuła           
– Skarbnik Powiatu Rawskiego, która omówiła projektowane zmiany w budżecie 
roku bieżącego: 
Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/MKN/2013/RD-5864  
z dnia 14 lutego 2013 roku zostały ustalone ostateczne kwoty subwencji i udziałów  
w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok dla Powiatu Rawskiego. 
Część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę 55 606 zł, część 
równoważąca zwiększona o kwotę 139 zł. Zmniejszenie dochodów spowodowało 
zmniejszenie rezerwy oświatowej. 

Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FN-
I.3113.1.2013 z dnia 20 lutego 2013 roku ustalono ostateczne kwoty dotacji na 
zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat Rawski, 
zwiększono plan dotacji w rozdziałach: 01005 – 4 486 zł, 75411 – 7 700 zł, 85156  
na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 14 000 zł, 85321            
– 5103 zł, zmniejszono w rozdziale 85156 składki zdrowotne za dzieci i uczniów  
2800 zł. Ponadto zmniejszono rezerwę oświatową o kwotę 151 000 zł. 
Wprowadzono zmiany w projektach współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej w Zespole Szkół CEZIU w Rawie Mazowieckiej oraz w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej. W projekcie budżetu ujęto w planie 
dochodów na 2013 rok środki z UE, źródło finansowania projektów, środki  
te wpłynęły na koniec roku budżetowego 2012 i pozostały na rachunku budżetu jako 
wolne środki. W związku z powyższym konieczne jest zmniejszenie planowanych 
dochodów i wprowadzenie wolnych środków, źródła finansowania wydatków 
Projektów. 
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych - zwiększenia: 
21 000 zł „Koncepcja rozbudowy szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” 
aktualizacja przygotowanej koncepcji tj. przygotowanie wersji dwuwariantowej oraz 
na adaptację istniejących budynków szpitala wraz z inwentaryzacją na potrzeby 
dostosowania do obowiązujących wymogów po 2016 roku. 
130 000 zł „Termomodernizacja SP ZOZ” dokumentacja projektowa. 
SP ZOZ Rawa Mazowiecka planuje złożyć wniosek aplikacyjny w ramach programu 
„Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii”. Planowany koszt 
inwestycji to 4 000 000 zł, możliwość uzyskania 80 % dofinansowania t,.: 3 200 000 
zł, 20 % wkład własny SPZOZ - 800 000 zł. Do przedstawionego uzasadnienia 
projektu zmian pytań nie było.  

Pan radny Rafał Dobrowolski odnosząc się do zaplanowanego wydatku            
w wysokości 21 tys. zł dotyczącego koncepcji rozbudowy Szpitala Św. Ducha  
w Rawie Mazowieckiej zapytał do kiedy ustawodawca pozwala na funkcjonowanie 
szpitala w oparciu o taką bazę lokalową jaka istnieje w chwili obecnej. 

Pan Starosta Józef Matysiak poinformował, że szpital posiada zatwierdzony 
przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego plan dostosowawczy i tam nie ma 
wskazanych żadnych terminów, natomiast planowane jest wejście w życie 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia, określającego wymogi dotyczące budynków; 
ponadto ponad 70% szpitali w kraju nie spełnia tych wymogów. 
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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 przy jednym głosie wstrzymującym się uchwałę nr XXIV/170/2013  
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 
uchwalenia regulaminu Organizacyjnego starostwa powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Sławomir Stefaniak   
– Sekretarz Powiatu Rawskiego: 

W proponowanej treści Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, 
w stosunku do przyjętego Uchwałą Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Rawie 
Mazowieckiej z 11 października 2011 roku Regulaminu Organizacyjnego, 
wprowadza się następujące zmiany: 
1. W Wydziale Organizacyjnym: 
1) w § 26 ust. 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu „ 9) windykacja należności 
budżetowych i Skarbu Państwa.”, 
2) w § 26 ust. 9 dodaje się pkt 11 w brzmieniu „ 11) opracowanie materiałów  
w zakresie kompleksowego programowania i ustalenia strategii rozwoju powiatu.” 
Zadania te realizowane były odpowiednio przez Wydział Finansów i Budżetu  
i Wydział Infrastruktury. 
Pozostałym wydziałom wpisano współpracę z Wydziałem Organizacyjnym  
w zakresie opracowywania materiałów do kompleksowego programowania  
i ustalenia strategii rozwoju powiatu w zakresie zadań realizowanych przez dany 
wydział. 
2. W Wydziale Środowiska, Architektury i Budownictwa dodaje się zadanie  
w § 29ust. 3 pkt11 w brzmieniu „11. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem 
obiektów pływających z obszaru wodnego.” Zadanie to realizował Wydział 
Infrastruktury. 
3. Zgodnie z §4 ust.3 Załącznika Nr 6 Instrukcja archiwalna, Rozporządzenia Prezesa 
Rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych( Dz.U. Nr 14, poz.67) tworzy się Samodzielne 
Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego do zadań którego należy: 
1) prowadzenie archiwum zakładowego, 
2) współpraca z Archiwum Państwowym w zakresie prowadzenia archiwum 
zakładowego, 
3) sporządzanie sprawozdania rocznego z działalności archiwum, 
Zmiany dotyczące utworzenia samodzielnego stanowiska zostały zawarte w § 37 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
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Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego podlega dyrektorowi Wydziału 
Organizacyjnego. 

Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o opinię Komisji Statutowej                  
– opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Marian Krzyczkowski, który 
poinformował o pozytywnej opinii komisji w zakresie proponowanych zmian  
w Regulaminie Organizacyjnym. 
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 XXIV/171/2013 w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, której 
projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej  
ul. Kościuszki 20. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pan Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej: 

W dniu 20 kwietnia 2012 r. Powiat Rawski zawarł z Gminą Rawa Mazowiecka 
porozumienie nr 81/2012 w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Rawski 
publicznego 3-letniego Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20.         
We wrześniu 2012 r. rozpoczęła naukę jedna klasa gimnazjum- klasa pierwsza. Nowo 
powstałe gimnazjum mieści się w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 
Skłodowskiej – Curie w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 20. Zgodnie z § 3 
w/w porozumienia Powiat Rawski sprawuje prawa i obowiązki organu prowadzącego 
w stosunku do gimnazjum. Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.   
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) organ 
prowadzący szkoły różnych typów może je połączyć w zespół. Połączenie tych 
dwóch szkół tj. gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w zespół wpisuje się  
w projekt MEN tworzenia gimnazjów przy liceach ogólnokształcących związany  
z reformą programów nauczania. Zmiana tych programów w swym założeniu sprzyja 
silniejszej współpracy gimnazjów i liceów, a czas nauki w nich traktowany jest jako 
spójny programowo. Połączenie programowe gimnazjum i liceum ma na celu 
umożliwienie wszystkim uczniom opanowania solidnego fundamentu wiedzy 
ogólnej, a jego realizacja rozkłada się na trzy lata nauki w gimnazjum oraz część 
czasu nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Takie rozwiązanie pozwala na spokojne, 
rzetelne i wyczerpujące omówienie wszystkich tematów w zakresie danych 
przedmiotów, a ponadto na bardziej szczegółową analizę tematów, którymi 
uczniowie będą zainteresowani. W ramach tego samego zespołu nauczycieli oraz 
tych samych zespołów przedmiotowych może następować wymiana informacji  
o treściach kształcenia i umiejętnościach wymaganych od ucznia na zakończenie 
cyklu kształcenia. Nauczyciele będą mieli możliwość zdiagnozować potrzeby 
uczniów już na etapie gimnazjum, by pracę z uczniami kontynuować w liceum. 
Połączone w Zespół szkoły staną się jedną placówką, którą kierował będzie jeden 
dyrektor oraz obsługiwać będzie jedna kadra administracyjno - obsługowa. 
Utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
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Kościuszki 20 nie spowoduje żadnych dodatkowych kosztów finansowych. Akt 
założycielski Zespołu został pozytywnie zaopiniowany przez Rady Pedagogiczne 
Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20 i Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20. 

Do treści projektu uchwały przedstawionego przez Panią Przewodniczącą Rady 
Powiatu - pytanie zadał wiceprzewodniczący Rady Pan Marek Dobek, pytając o to 
dlaczego jako data utworzenia zespołu szkół przyjęta jest data 1 lipca.  

Odpowiadając pan Dyrektor Latek wyjaśnił, że po pierwsze – żeby nie było 
konieczności powoływania dyrektora gimnazjum gdyż na 10 miesięcy można 
powierzyć wykonywanie obowiązków a drugą przesłanką było uniknięcie zmian 
organizacyjnej w postaci godzin w lekcyjnych w ciągu roku. 

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła jednogłosnie uchwałę nr XXIV/172/2013 w sprawie utworzenia 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej  
ul. Kościuszki 20, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową            
i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych 
otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2013 r. 

Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Halina Bartkowicz - Błażejewska  
– Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej: 
W dniu 21.02.2013 roku wpłynęła informacja, że Zarząd Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał podziału na poszczególne powiaty 
środków finansowych przeznaczonych na zadania wynikające z przepisów ustawy  
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami). Powiat 
Rawski na realizację tych zadań w bieżącym roku otrzymał kwotę 998.253 zł. 
Zgodnie z art. 35a ust. 3 cytowanej ustawy Rada Powiatu określa zadania, na które 
przeznacza środki finansowe określone w art. 48 ust. 1 pkt 1. W związku  
z powyższym poszczególne zadania oraz kwoty przeznaczone na ich realizację 
określono w załączniku do niniejszej uchwały. Dokonując podziału środków 
finansowych na poszczególne zadania kierowano się potrzebami w tym zakresie oraz 
zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy, który realizuje część 
zadań wynikających z ustawy. Środki finansowe w wysokości 517.860 zł, 
przeznaczone są na dofinansowanie w 2013 r. kosztów działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej, działającego przy Samorządowym 
Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej. Kwota ta stanowi 90% kosztów 
działalności Warsztatu ( zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 

Pan radny Bogdan Batorek zapytał jaki udział procentowy z kwoty 395.393 zł 
przeznaczony jest na likwidację barier architektonicznych. 
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Odpowiadając Pani Dyrektor Bartkowicz-Błażejewska wyjaśniła, że                      
z realizacją wniosków o likwidację barier architektonicznych PCPR jest na bieżąco,   
a dopiero po dzisiejszej sesji będzie można stwierdzić jakie będą w przybliżeniu 
wydatki na bariery. 

O pozytywnej opinii Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej poinformował jej 
przewodniczący – Pan radny Witold Szymański. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXIV/173/2013 w sprawie określenia zadań 
związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 
2013 r, której projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 8 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie z realizacji powiatowego 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu rawskiego  
za rok 2012. 

Sprawozdanie zaprezentował Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu: 
Rada Powiatu Rawskiego Uchwałą Nr X/73/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku 

przyjęła Roczny Programu Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2012.Uchwała z 20 kwietnia 2012 roku zmieniła przyjęty Program współpracy  
w postaci wsparcia zadań realizowanych przez powiat z zakresu rehabilitacji dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnej.  

Program po zmianach zakładał współpracę powiatu z organizacjami 
pozarządowymi o charakterze nie finansowym i finansowym.  

Współpraca o charakterze nie finansowym polegała na udzielaniu przez powiat 
wsparcia dla organizacji w formie  bezpłatnego udostępniania sal urzędu na potrzeby 
statutowe organizacji, udostępnieniu materiałów i sprzętu biurowego – wydruki 
ogłoszeń, redagowanie pism, pomoc w opracowaniu uchwał, opracowanie ulotki 
informacyjnej i umieszczenie jej na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy 
ogłoszeń. Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi o charakterze nie 
finansowym odbywała się w zakresie - upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
      Wydział Polityki Społecznej Oddział Oświaty Kultury i Sportu w ramach 
współpracy z organizacjami pozarządowymi  współpracował z  Powiatowym 
Szkolnym Związkiem Sportowym  i  Powiatowym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów 
Sportowych  w  Rawie Mazowieckiej. 
W  ramach współpracy z Powiatowym SZS w roku  2012 zostało przeprowadzonych  
66 imprez sportowych w tym:  41 powiatowych, 23 rejonowe (między powiatowe)   
i  2  finały wojewódzkie (mini piłka siatkowa dziewcząt szkół podstawowych i piłka 
siatkowa chłopców szkół ponadgimnazjalnych). 
W ramach współpracy z Powiatowym Zrzeszeniem LZS w roku 2012 zostało 
przeprowadzone 24 imprezy sportowe w tym:  22 powiatowe  i  2  między 
powiatowe. 
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Ponadto w ramach współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym w roku 2012  
w Rawie Mazowieckiej odbyły się: 
- Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców            
(25-26.05.2012r. hala Milenium) przy udziale 27 zespołów z  15 województw. 
- Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w mini piłce siatkowej dziewcząt 
(15-17.06.2012r.  hala Milenium) przy udziale  15 zespołów z 15 województw. 
- we współpracy z Łódzkim Związkiem Piłki Siatkowej w Rawie Mazowieckiej 
zostały zorganizowane ogólnopolskie turnieje piłki siatkowej juniorów młodszych  
i juniorek. 
- 22-23.09.2012r. został przeprowadzony turniej juniorów młodszych o „Puchar 
Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego”. 
- 29-30.2012 r. został rozegrany XIV Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Juniorek  
o  „Puchar Starosty Rawskiego”, w obsadzie międzynarodowej z udziałem 
reprezentacji Łotwy. 
Ponadto powiat rawski partycypował w kosztach zorganizowanego Pucharu Polski  
w Triathlonie. 
W ramach współpracy przy organizacji w/w imprez sportowych powiat rawski 
poniósł następujące wydatki: 
- 26.282 zł – ryczałty sędziowskie na zawodach 
- 7.370 zł   -  koszty wynajmu obiektów sportowych 
- 17.812 zł  -  zakup pucharów, medali, dyplomów, statuetek, nagród dla 
uczestników, zabezpieczenie opieki medycznej, zakup kompresora do piłek, zakup 
piłek (nożnych, siatkowych, ręcznych, koszykowych), napoi chłodzących, ochrona 
zawodów sportowych. 
Ochrona dóbr kultury i tradycji: 
powiat rawski w zakresie kultury współpracował między innymi  ze 
Stowarzyszeniem Kulturalno – Oświatowym w Sadkowicach, z Zespołem 
Śpiewaczym „Dzieciaki z Boguszyc” z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci z Rawy 
Mazowieckiej oraz Stowarzyszeniem „Brać Herbowa Ziemi Rawskiej” w zakresie 
organizacji pokazów inscenizacji historycznych. 
Założycielka Zespołu Śpiewaczego „Dzieciaki z Boguszyc” Pani Maria Hein w 2013 
roku otrzymała Balu Charytatywnym honorowy tytuł „ Dobrego Człowieka” za 
całokształt swojej twórczości. 
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 

 Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia,  z   którymi  ściśle współpracuje 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie to: Stowarzyszenie   Rodziców   
i  Opiekunów  Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”,  Koło Terenowe 
Polskiego   Związku   Niewidomych,   Polski   Związek  Głuchych,  Polski  Związek   
Emerytów, Rencistów  i  Inwalidów, Stowarzyszenie Hospicjum, Koło Powiatowe 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju 
Ziemi Rawskiej, Polski Czerwony Krzyż, Fundacja „Obudźmy Nadzieję”, 
Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Nasze Dzieci” , Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci. Do organizacji tych rozsyłane są wszelkie informacje napływające do 
Centrum  i dotyczące osób niepełnosprawnych. Organizacje te informowane  są  
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o terminach składania wniosków,  możliwości skorzystania z udziału w   szkoleniach 
i konferencjach, paraolimpiadach, programach, konkursach, możliwościach 
kształcenia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.    
Impreza integracyjna: W dniu 18 września 2012 w Rawie Mazowieckiej odbyła się 
IX impreza integracyjna   pod hasłem „Wszystkie dzieci nasze są”.  
Organizatorami imprezy byli: Starosta Rawski, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz Fundacja „Obudźmy Nadzieję”. W imprezie, jak co roku, wzięło 
udział bardzo dużo osób. Celem imprezy było zbliżenie wszystkich dzieci, ich 
rodziców i opiekunów poprzez spotkanie się i wspólny udział w zabawach.  Na 
starszych i młodszych czekało moc atrakcji. Odbyły się liczne gry, zabawy  
i konkursy rodzinne.                
Warsztat Terapii Zajęciowej: 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej prowadzony jest przez 
Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej, którego założycielem  
i członkiem jest powiat rawski. Warsztat ma swoją siedzibę przy ul. Miłej 2. 
Uczestnikami Warsztatu jest 35 dorosłych osób niepełnosprawnych w tym: ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności 27 osób oraz z  umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności 8 osób. Warsztat Terapii posiada wykwalifikowaną kadrę  
– instruktorów terapii zajęciowej, rehabilitanta, psychologa, logopedę, pracownika 
socjalnego.  
Osoby niepełnosprawne mieszkające poza Rawą Mazowiecką oraz  z terenu miasta, 
które muszą być dowożone, korzystają ze specjalnie do tego celu przystosowanego 
środka transportu. 
Koszt działalności WTZ w 2012 r. wyniósł – 575.400.zł.  
Ze środków PFRON pokryto koszt działalności Warsztatu w 90%-kwota–517.860 zł.   
Udział własny powiatu – 57.540 zł. 
Ochrona i promocji zdrowia: 
Powiat rawski  współpracował z:  
1) Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Koło Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, 
2) Klubem Rawskie Amazonki w Rawie Mazowieckiej.  
Współpraca  polegała na udzielaniu  wsparcia dla organizacji w formie  bezpłatnego 
udostępniania sal urzędu na potrzeby statutowe organizacji, udostępnieniu 
materiałów i sprzętu biurowego – wydruki ogłoszeń, redagowanie pism, pomoc  
w opracowaniu uchwał udzielaniu porad prawnych przez radcę prawnego. 
Współpraca o charakterze finansowym.  
Rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych: 
Powiat rawski ponosi koszty utrzymania pomieszczeń przy ul. Niepodległości,   
w których odbywa się rehabilitacja dla dzieci z terenu powiatu.  Z zabiegów 
rehabilitacyjnych korzystają osoby z różnego  typu schorzeniami. Zabiegi 
rehabilitacyjne prowadzone są przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”. W roku 2012 r. ogłoszono konkurs na 
wykonanie zadania publicznego dotyczącego rehabilitacji dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji  
ze środków PFRON. Zadanie to realizowało Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów 
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Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”. Na realizację  zadania przyznano środki 
publiczne  w wysokości 16.000 zł. 
W roku ubiegłym PCPR wsparł  Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Nasze 
Dzieci” przekazując dary rzeczowe, jako nagrody w organizowanych przez 
Stowarzyszenie   konkursach.  
Uchwałą Zarządu Powiatu Nr171/2012 z 10 lipca 2012 roku powołana została 
Powiatowa Rada Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej, która na terenie 
Województwa Łódzkiego jest pierwszą powiatową radą. Rada działa  
w dwunastoosobowym składzie 
Do przedstawionego Sprawozdania uwag nie zgłoszono - zostało ono przyjęte przez 
Radę Powiatu jednogłośnie; stanowi ono załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 9. Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie informacji o sytuacji na rynku pracy w powiecie rawskim w 2012 roku. 
 Sprawozdanie przedstawiła Pani Bożena Woźniak – Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej. 
 Pan radny Bogdan Batorek zapytał o zarejestrowane 1635 oświadczenia  
o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom republiki Białorusi, 
Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy Federacji Rosyjskiej i Ukrainy – jak to się 
przełożyło na zatrudnienie obywateli tych państw. 
 Pani dyrektor Woźniak wyjaśniła, że to był tylko zgłoszony zamiar, który nie 
musiał oznaczać zatrudnienia, a oświadczenia pochodziły od osób zamierzających 
zatrudnić obywateli tych państw w pracach sadowniczych i rolniczych. 
 Pan Marek Dobek pogratulował Powiatowemu Urzędowi Pracy za to, że 
poziom bezrobocia jest najniższy w województwie; zapytał też co oznacza, że 187 
osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego.  
 Odpowiadając Pani Dyrektor wyjaśniła, iż przepisy prawa dopuszczają taką 
możliwość tj. dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego. Pan Dobek zapytał też 
jak wygląda stopa bezrobocia za miesiące styczeń i luty bieżącego roku. Pani dyrektor 
poinformowała, że za te dwa miesiące stopa bezrobocia to 10,1%. 
  Pan radny Batorek zapytał o aktywizację osób niepełnosprawnych - ilu osobom 
udało się pomóc w znalezieniu pracy. Pani Dyrektor poinformował, że Powiatowy 
Urząd Pracy stale realizuje programy obejmujące niepełnosprawnych 
 Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał o kursy realizowane przez PUP. 
 Pani dyrektor Woźniak poinformowała, że były przeprowadzane kursy na 
ochroniarza, magazyniera, z e-biznesu (sklepy internetowe). 
 Pan radny opierając się na analizie dostępnych ofert pracy stwierdził, że jest 
dużo ofert pracy dla kierowców samochodów ciężarowych i operatorów wózków 
widłowych – czy w tym kierunku Urząd podejmuje jakieś działania. 
 Pani Dyrektor Woźniak poinformował, że ustawa pozwala na przeznaczenie na 
kursy kwoty trzech najniższych wynagrodzeń na osobę czyli jest kwota ok. 10 tys. zł 
brutto, a kursy dla kierowców są dużo droższe. Ponadto jest mała zdawalność 
egzaminów na kierowców i faktycznie długi czas oczekiwania na zdobycie 
uprawnienień.  
Pełna informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
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 Rada Powiatu Rawskiego przyjęła przedstawioną informację. 
 
Ad. 10 W następnym punkcie przedstawiona została ocena stanu bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego w Powiecie Rawskim za 2012 rok. 
Informacje przedstawił Pan Jan Idzikowski – kierownik Oddziału Zarządzania 
Kryzysowego w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej; stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

Pan Marek Dobek wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapytał czy ktoś może 
przybliżyć temat, który ostatnio pojawił się w mediach a dotyczący ujawnienia 
przypadku próby wwiezienia transportu z padłymi krowami do jednej z ubojni na 
terenie powiatu rawskiego. 

Głos zabrał pan Marek Grzegory – zastępca Komendanta Powiatowego Policji, 
który poinformował, że na obecnym etapie śledztwa nie chce przekazywać żadnych 
informacji, żeby nie zaszkodzić toczącemu się postępowaniu.  

Informacja o stanie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego  
w Powiecie Rawskim została przyjęta przez Radę Powiatu Rawskiego jednogłośnie. 
 
Ad. 11 W tym punkcie przyjęto informację z rocznej działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie za 2012 r. w tym informację dotyczącą realizacji zadań  
z zakresu systemu pieczy zastępczej oraz wykaz potrzeb. 

Informację przedstawiła Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska – dyrektor 
PCPR w Rawie Mazowieckiej. Informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu. Do przedstawionej informacji uwag nie było; przyjęto ją przy jednym 
głosie wstrzymującym się. 
 
Ad. 12  Informacja Starosty Rawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz        
o pracy Zarządu w okresie między sesyjnym. Informację o wykonaniu uchwał Rady 
Powiatu Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie między 
sesyjnym złożył  Starosta  Rawski – Pan Józef Matysiak: 

Rada Powiatu Rawskiego czwartej kadencji na swojej XXIII sesji w dniu 
8 lutego 2013 roku podjęła następujące uchwały: 
       1. nr XXIII/163/2013 w sprawie zmian budżetu powiatu roku 2013; 
       2. nr XXIII/164/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2013-2024;  
       3. nr XXIII/165/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego; 
       4. nr XXIII/166/2013 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
hipoteką; 
       5. 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; 
       6. nr XXIII/168/2013 w sprawie zamiaru likwidacji 2-letniej Szkoły Policealnej 
dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14; 



 11 

       7. nr XXIII/169/2013 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.  

Do przekazanych uchwał nie wpłynęły żadne zastrzeżenia organów nadzorczych.  
 
W okresie od 8 lutego 2013 r. do 21 marca 2013 r. Zarząd Powiatu Rawskiego 

odbył 5 posiedzeń: 
19.02.2013 r.: 
- Zapoznał się z informacją o sytuacji na rynku pracy w powiecie rawskim za 2012 r.; 
- Zatwierdził wynik przetargów nieograniczonych na: 

- „Dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno” 
- „Dostawę emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych dróg powiatowych, 

- Zapoznał się z informacją dotyczącą realizacji programu pn. "Program 
wyrównywania różnic między regionami II" w 2013r.; 
 -  Podjął uchwałę  zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu "Rozwój  
i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim" w ramach Poddziałania 
7.1.2 w ramach Priorytetu VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 oraz 
udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie 
złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji projektu; 
- Podjął uchwałę  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz maksymalnych kwot dofinansowania  opłat oraz 
specjalności  i  form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2013r.;  
- Podjął uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia obowiązków dyrektora 
Publicznego Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej; 
- Przyjął uchwałę Rady Powiatu Rawskiego w sprawie utworzenia Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 2; 
- Zapoznał się z  propozycją wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych na okres.03. 2013 do 08. 2013 r.; 
- Udzielił pełnomocnictwo dyrektorowi ZSP w białej Rawskiej do reprezentowania 
Powiatu Rawskiego w postępowaniach cywilnych przed sadami powszechnymi         
w zakresie dochodzenia należności; 
-  Zatwierdził powiatowy kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na 2013 r.; 
 -  Rozpatrzenie wniosków : MOK w Skierniewicach  i  „ Sochowej Zagrody”  
P. Zdzisława Sochy w Sierzchowach; 
- Rozpatrzył wniosek Krzysztofa Bakalarskiego o wyrażenie zgody na wycinkę 
drzew na działce 307/12, obręb 4 Rawa Mazowieckiej; 
- Zapoznał się z operatem szacunkowym ustalającym wynagrodzenie z tytułu 
ustanowienia służebności przesyłu w związku z przeprowadzeniem linii 
energetycznej kablowej w gruncie działek nr 307/9, 307/10 , 308/5 i 308/27 obręb  
4 miasta Rawa Maz. oraz wyraził zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na 
ww. działkach na rzecz przedsiębiorcy RAWIK sp. z o.o.; 
- Zapoznał się z operatem szacunkowym ustalającym wynagrodzenie z tytułu 
ustanowienia służebności przesyłu w związku z przeprowadzeniem linii 
energetycznej kablowej w gruncie działki nr 307/9 obręb 4 miasta Rawa Maz. oraz 
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wyraził zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na ww. działkach na rzecz 
przedsiębiorcy PGE Dystrybucja; 
- Podjął uchwałę w sprawie członków komisji przejmujących mienie stanowiące 
zespół nieruchomości gruntowych wraz z budynkami wchodzących w skład kolei 
wąskotorowej; 
uchwałę w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Powiatu w sprawie 
zmian w budżecie powiatu; 
26 lutego 2013 r.: 
- Zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego na dostawę grysów      bazaltowych 
do remontów cząstkowych dróg powiatowych; 
-  Podjął uchwały w sprawie zmian w budżecie 2013 roku i zmiany planów 
finansowych; 
12.03.2013 r.: 
- Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań związanych  
z rehabilitacją zawodowa i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2013 r.; 
- Przyjął  Informację z rocznej działalności PCPR za 2012 r. w tym informacja 
dotycząca realizacji zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej oraz wykaz potrzeb; 
- Zapoznał się z wnioskiem pracowników Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej 
zatrudnionych w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela dotyczącego pisemnego 
wyjaśnienia statusu wychowawcy i pedagoga Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej 
od dnia 01.01.2014 r.; 
-  Zabezpieczył środki finansowe na wariantową koncepcję rozbudowy szpitala  
Św. Ducha; 
- Zapoznał się z ofertami  na przygotowanie dokumentacji niezbędnej  w procesie 
przekształcenia SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością; 
- Przyjął informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu 
Rawskiego w roku 2012; 
 - Rozpatrzył wniosek Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P w Rawie Maz.  
o wsparcie finansowe wyjazdu młodzieży;  
- Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu; 
19.03.2013 r.: 
- podjął uchwały w sprawie zmian budżecie powiatu i planu finansowego; 
21.03.2013 r.: 
-  Podjął uchwałę w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz BIOZEC Sp. 
z o.o. Konopnica 121, 96-200 Rawa Mazowiecka (działka o numerze 94 obręb 2 
Rawa Mazowiecka - pas kolei wąskotorowej);      
- Zapoznał się z informacją z wprawie przeprowadzonych przetargów na zbycie 
nieruchomości gruntowych przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej; 
- Rozpatrzył wnioski dyrektora SPZOZ o: 
 - pomoc finansową na pokrycie kosztów prac kosztorysowo-projektowych oraz 
złożenia wniosku o dofinansowanie ramach funduszu norweskiego prac 
termomodernizacyjnych budynków SPZOZ; 
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- wyrażenie zgody na adaptację 4 pomieszczeń w budynku pogotowia pod potrzeby 
nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej; 
- wyrażenie zgody na adaptację i zmianę sposobu użytkowania 3 pomieszczeń  
oddziału wewnętrznego i laboratorium; 
- na przeniesienie Poradni Uzależnień i wynajem wolnych pomieszczeń w budynku 
przy ul. Niepodległości. 
 
Ad.13 W kolejnym punkcie, obejmującym interpelacje radnych głosów nie było. 
 
Ad.14 W punkcie zapytania i wolne wnioski – głos zabrał Pan Starosta Józef 
Matysiak, który zaprosił wszystkich obecnych na powiatowe spotkanie wielkanocne 
na dzień 26 marca 2013 r. 
 Z kolei Pani Bożena Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zaprosiła 
na Targi Edukacyjne w Starostwie Powiatowym na dzień 22 marca 2013 r.  

 
Ad.15 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria Charążka                            
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1510 dokonała zamknięcia 
obrad  XXIV  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
Na tym protokół zakończono. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Protokół sporządził: Tomasz Góraj. 
         


