
P R O T O K Ó Ł  NR XXVI/2013 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 14 czerwca 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 16 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiążących 
decyzji. 
 
Ad. 2 Do zaproponowanego przez porządku obrad XXVI sesji uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęta porządek obrad w kształcie 
zaproponowanym przez Przewodniczącą Rady Powiatu. 
Przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad: 
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2012 r. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 

2013-2024 
8. Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 

w okresie międzysesyjnym. 
9. Interpelacje radnych. 
10. Zapytania i wolne wnioski. 
11. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XXV sesji 
Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 10 maja 2013 r. 

Do treści powyższego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie protokół z XXV sesji Rady 

Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały  w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 r. 

O zabranie głosu Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Józefa Matysiaka           
– Starostę Rawskiego, który w imieniu Zarządu Powiatu Rawskiego dokonał 
omówienia wykonania budżetu za rok 2012: 

Budżet powiatu na 2012 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2011 r. 
Uchwałą Nr XII/83/2012 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody  
i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki na zadania zakresu administracji 
rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2012 r. oraz 
zestawienie zadań inwestycyjnych na 2012 r. 
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Dochody planowane to 48 132 785,00 zł. Wykonanie planowano na 49 552 247,33 zł. 
tj. 102,9 % planu.  

Szczegółowe dane które przytaczał Pan Starosta znajdują się w załącznikach 
do uchwały zatwierdzającej sprawozdanie z wykonania budżetu 2012 roku.  
W imieniu Zarządu Powiatu Rawskiego Pan Starosta Józef Matysiak zwrócił się do 
Rady Powiatu Rawskiego o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu roku 2012. 

Głos zabrała Pani radna Teresa Pietrzak, która poinformowała, iż mimo że jako 
członek Komisji Rewizyjnej była za przyjęciem sprawozdania finansowego  
i absolutorium to wstrzyma się od głosu na sesji w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z uwagi na trzy kwestie: 
- braku informacji o gimnazjum przy LO im. Marii Curie-Skłodowskiej  
w szczególności  dotyczącej przychodów, kosztów jego funkcjonowania i naboru  
w roku bieżącym, o którą prosiła; 
- braku decyzji Zarządu Powiatu Rawskiego dotyczącej SPZOZ-u tzn. nie wiadomo  
w jakim kierunku będą szły zmiany w rawskim szpitalu; 
- jakości dróg powiatowych, a w szczególności lewoskrętu w miejscowości Regnów, 
który został wykonany przy udziale środków powiatu, a podczas ostatnich 
intensywnych opadów deszczu wystąpiły problemy z odwodnieniem. 

Pan radny Rafał Dobrowolski również poinformował, że wstrzyma się od głosu 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2012,  
ze względu na sytuację rawskiego szpitala.  

Odnosząc się do tych głosów Pan Starosta Józef Matysiak poinformował, że za 
rok 2012 nie można mówić o przychodach gimnazjum gdyż ze względów prawnych 
nie było możliwości uzyskania subwencji do gimnazjum za okres wrzesień  
– grudzień 2012 r. i Zarząd Powiatu Rawskiego liczył się z taką możliwością.  
Jeśli chodzi o SPZOZ - jest to przedmiot wspólnej troski całej rady, a sama decyzja  
o przekształceniu nie jest łatwa gdyż większość przekształconych placówek w kraju 
ma już problemy finansowe; a Rada Powiatu o wszystkich kwestiach jest na bieżąco 
informowana. Jak poinformował Pan Starosta najprawdopodobniej najbliższa sesja 
będzie w całości poświęcona kwestiom szpitala. 
Natomiast jeżeli chodzi o sprawę zjazdu z drogi powiatowej w miejscowości Regnów 
to firma, do której jest zjazd, wykona na swój koszt odprowadzenie wody zgodne  
z prawem wodnym; projektowane zgodnie z normami i istniejące odwodnienie nie 
wytrzymało opadów, które wystąpiły w ostatnim czasie. 
Pan Starosta jeszcze raz poprosił Radę Powiatu Rawskiego o głosowanie za 
sprawozdaniem z wykonania budżetu.. 

Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii wszystkich 
przewodniczących komisji Rady w sprawie wykonania budżetu. Opinie wszystkich 
komisji były pozytywne. Na końcu Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pana Tomasza Lesiaka, który przedstawił 
stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za rok 2012     
i pozytywną opinię tejże komisji. 

Wobec braku innych uwag do sprawozdania z wykonania budżetu i stanowisk 
komisji Pani Przewodnicząca odczytała uchwałę nr III/203/2013 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 maja 2013 roku  
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w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu Rawskiego z wykonania 
budżetu  za 2012 rok – załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. Do treści uwag 
nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego 14 głosami za i przy dwóch głosach wstrzymujących 
podjęła uchwałę nr XXVI/184/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu roku 2012, która 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5  Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie  
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu 
za rok 2012. 
 O przedstawienie wyników kontroli i wniosku Komisji Rewizyjnej, 
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Pana 
Tomasza Lesiaka: 
 Komisja Rewizyjna, wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu  
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.  

Komisja Rewizyjna wnioskując o udzielenie absolutorium wyraziła pozytywne 
stanowisko w zakresie przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2012 rok, 
przedstawionego przez Zarząd Powiatu. Stanowisko powyższe jest odzwierciedleniem 
przeprowadzonej uprzednio kontroli. 

Zespół kontrolny swoje czynności rozpoczął od zapoznania się z treścią  Uchwały 
Nr III/203/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu 
Rawskiego z wykonania budżetu za 2012 rok. 

Następnie przystąpiono do czynności kontrolnych polegających na kontroli 
zgodności danych zawartych w treści sprawozdania z wykonania budżetu przez 
Zarząd Powiatu z  dokumentacją źródłową. 
Sprawdzono sprawozdania budżetowe za miesiąc grudzień 2012 roku 
oraz sprawozdania roczne za 2012 rok tj.: 
- 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej 
jednostki budżetowej; 
- 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej 
jednostki budżetowej; 
- Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji  
i poręczeń; 
- Rb-N - sprawozdanie o stanie należności. 

Skontrolowano następujące sprawozdania finansowe: 
- rachunek zysków i strat, 
- sprawozdanie o zmianie w funduszach, 
- bilanse jednostkowe, 
- bilans budżetu. 
Zespół zapoznał się z informacją o stanie mienia powiatu oraz o zmianach w stanie 
mienia powiatu za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 
– w drodze darowizny Powiat Rawski w 2012 roku przekazał Gminie Biała Rawska 
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lokal użytkowy w Babsku o wartości 46.987,00zł, na cele publiczne tj. realizację 
zadań własnych Gminy Biała Rawska. 
Szczegółowo sprawdzono dochody ze sprzedaży majątku powiatu  (grunty)  
– tj. dokonano analizy przetargów na dwie działki położone w obrębie 4 miasta Rawa 
Mazowiecka przy ulicy Targowej:  
- działka 307/13 o pow. 338 m2 – sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym za 
kwotę 180.147,00 zł; 
- działka 307/15 o pow. 228 m2 – sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym za 
kwotę 131.960,00 zł. 

Następnie  poddano szczegółowej analizie rozliczenia dotacji na zadania 
zlecone. 

Skontrolowano następujące  zadanie inwestycyjne: 
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego  
z drogi powiatowej nr 4118E do działek w obrębie Regnów”.  Planowane na ten cel 
środki w 2012 roku  to kwota 155.130,00 zł, wydatki wykonano  
w wysokości 155.129,13 zł. Źródłem finansowania tej inwestycji były środki własne 
powiatu w wysokości 115.129,13 zł oraz otrzymana darowizna  
w wysokości 40.000,00zł. 

W kontrolowanej dokumentacji nieprawidłowości nie stwierdzono. 
Ponadto sprawdzono wydatki na akcję „Zima” w sezonach 2011/2012 
i 2012/2013, które wyniosły odpowiednio: 268.662,00zł i 705.428,00 zł 

Podsumowując wyniki dokonanych czynności kontrolnych, Komisja 
Rewizyjna stwierdza, iż wyrywkowa kontrola materiałów źródłowych nie ujawniła 
nieprawidłowości w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej, co  pozwala na 
rekomendowanie Radzie Powiatu Rawskiego - udzielenie absolutorium Zarządowi 
Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.  

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje jak w sentencji 
powyższego wniosku. 
 Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła treść Uchwały 
nr III/233/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 
z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Rawskiego w sprawie absolutorium za 2012 r. Powyższa uchwała 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Do treści opinii pytań nie było. 

W tej sytuacji Przewodnicząca Rady przystąpiła do prezentacji treści projektu 
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Rawskiego.  
Do treści projektu uchwały uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego 14 głosami za i przy dwóch głosach wstrzymujących 
podjęła uchwałę nr XXVI/185/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 
Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2012, która stanowi załącznik  
nr 5 do niniejszego protokołu. 
 Za udzielone absolutorium podziękował Przewodniczący Zarządu Powiatu 
Rawskiego - Starosta Józef Matysiak.  

Następnie Pani Przewodnicząca zarządziła 10-cio minutową przerwę  
w obradach.    
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Ad. 6 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w budżetu roku 2013. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
Zwiększa się plan wydatków w dziale 750 administracja publiczna, rozdziale 75075  
- promocja jst. o kwotę 42 046 zł, środki pochodzą z wpłat za bilety, darowizn oraz 
zbiórek przeprowadzonych podczas „Balu Charytatywnego”. Środki zostaną 
przeznaczone na refundację kosztów balu 26 316 zł (wydatki Starostwo, rozdział 
75075), rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością głęboką 7 000 zł (wydatki ZPS 
Rawa Mazowiecka, rozdział 85403) oraz zakup sprzętu do rehabilitacji uczniów  
z niepełnosprawnością w stopniu lekkim z zaburzeniami zachowania i emocji 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 8 730 zł (wydatki Starostwo, rozdział 
75075). Zwiększa się dochody w Zespole Placówek Specjalnych o kwotę 50 000 zł, 
są to wpływy z usług (żywienie), środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące  
w placówce. Zwiększa się dochody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnychw Białej 
Rawskiej o kwotę 15 000 zł, są to dochody z czynszów, środki zostaną przeznaczone 
na wydatki bieżące w szkole. Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej o kwotę 87 000 zł, w tym: 7 000 zł 
dofinansowanie organizacji zgrupowania sportowego dla uczennic Szkolnego 
Ośrodka Sportowego, 40 000 zł na wyminę wyposażenia Internatu (meble). 
Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego m.in.: zwiększenie 
rezerwy celowej, oświatowej o kwotę 106 342 zł oraz zmniejszenie rezerwy o kwotę 
40 000 zł. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 100 000 zł. 
Zwiększenie wydatków bieżących na drogi publiczne powiatowe o kwotę 100 000 zł. 

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych – zwiększenia: 
- 120 000 zł, „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Białej Rawskiej” III etap, 250 000 zł, „ Termomodernizacja budynków warsztatów 
w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej z przebudową pomieszczeń 
wewnętrznych– docieplenie stropodachu”, 
- 30 000 zł, „Uzbrojenie terenu przy ul.: Targowej– wodociąg”. 
Przychody i rozchody 2013 roku: 
Zwiększa się planowane przychody roku 2013 o kwotę 786 116 zł, z wolnych 
środków lat ubiegłych. 

Pan radny Bogdan Batorek zapytał od kiedy rusza inwestycja w ZSCEZiU 
(termomodernizacja budynków) - Pani Skarbnik odpowiedziała, że po podjęciu 
uchwały środki będą dostępne w budżecie - wydatki przewidziane są na ten rok  
i w tym roku zostaną wykorzystane. 

Komisja Budżetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego. 
Stanowisko Komisji przedstawił jej Przewodniczący – Pan Ryszard Imioła. 

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXVI/186/2013 w sprawie zmian budżetu 
roku 2013, której projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 7  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013  
- 2024. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 14 czerwca 2013 roku  
w sprawie zmian budżetu roku 2013 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową,  
w zakresie 2013 roku do Budżetu Powiatu. 

Komisja Budżetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2013 - 2024. Stanowisko Komisji przedstawił jej Przewodniczący 
– Pan Ryszard Imioła. 

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXVI/187/2013 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-24, której 
projekt stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 8 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym 
przedstawił  Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Rada Powiatu Rawskiego czwartej kadencji na swojej XXV sesji w dniu 

10 maja 2013 roku podjęła następujące uchwały: 
1. nr XXV/174/2013 w sprawie zmian w budżecie powiatu rawskiego roku 2013; 
2. nr XXV/175/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2013-2024; 
3. nr XXV/176/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w „Planie Rozwoju Lokalnego 

Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”; 
4. nr XXV/177/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 
5. nr XXV/178/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej; 

6. nr XXV/179/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/228/2010 Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania  
i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania 
dotacji udzielonych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na 
terenie powiatu rawskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki 
samorządu terytorialnego; 

7. nr XXV/180/2013 w sprawie likwidacji 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych          
w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14; 
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8. nr XXV/181/2013 w sprawie założenia publicznego Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46; 

9. nr XXV/182/2013 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego 
doposażenie; 

10.  nr XXV/183/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego 
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2017. 
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 podjętych uchwał nie wpłynęły żadne zastrzeżenia organów nadzorczych.  

 
Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym odbył cztery posiedzenia 

omawiając następujące sprawy: 
 
10 maja 2013 roku: 
-  Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu; 
- Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2013 rok; 
  
21 maja 2013 roku: 
- Unieważnił przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych 
nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych; 
- Podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 20; 
- Wyraził zgodę na lokalizację modernizowanego przyłącza gazowego w działce 
549/3 obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka; 
- Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w wysokości 250.000 zł;  
- Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2013 rok; 
- Wyraził zgodę na sprzedaż pługa wirnikowego oraz ustalił cenę wywoławczą  
-20.000 zł; 
 
28 maja 2013 roku: 
- Wyraził zgodę na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania 
publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie 
rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizowanego w formie wsparcia 
wraz  z dzieleniem dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na kwotę 16.000 zł; 
- Rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej o wsparcie finansowe na organizację obozu 
sportowego dla uczennic klasy sportowej Liceum Ogólnokształcącego;  
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- Zatwierdził  harmonogram dyżurów aptek na czerwiec i lipiec 2013 roku;  
- Rozpatrzył wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej o wyrażenie zgody na umieszczenie napisów informacyjnych na 
użyczonym samochodzie osobowym;  
- Podjął uchwałę w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa do spraw organizacji 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 20; 
- Wyraził zgodę na uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Targowej w wodociąg;  
- Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian  budżetu 
powiatu; 
- Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian wieloletniej 
prognozy finansowej;  
-  przyjął  porządek XXVI Sesji Rady Powiatu;  
- Wyraził zgodę na zlecenie robót udrożniających rów przy drodze powiatowej  
w Gminie Regnów. 
 
11.06.2013 roku: 
- Wydał opinię w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1667W Wola 
Boglewska-Palczew w powiecie grójeckim; 
- Wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie 
dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków szpitala Św. Ducha w 
Rawie Mazowieckiej; 
-Wyraził zgodę na zlecenie robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych 
– odmulanie rowów i przepustów;                                                       
- Podjął Uchwałę w sprawie "Zasad rozpatrywania wniosków osób 
niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego 
programu Aktywny Samorząd w 2013r."; 
 - Podjął Uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do celów wyboru 
najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania 
dotyczącego działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej. 
- Podjął Uchwałę  w sprawie powołania komisji konkursowej ( konkurs na dyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących ); 
- Podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dla dyrektora ZSP w Białej Rawskiej do 
prowadzenia procedury przetargowej realizacji projektu pt” Pamiętajmy o ogrodach”  
- Rozpatrzył wniosek dyr. ZPS w Białej Rawskiej o zabezpieczenie w budżecie 
2014r. środków na wkład własny w kwocie 55 505 zł. 

Pan radny Bogdan Batorek zapytał ile osób skorzystało z badań tomografem 
komputerowym w rawskim szpitalu i o klasę sportową w LO w ZSP im. Władysława 
Reymonta.  

Odpowiadając Pan Starosta wyjaśnił, że klasa funkcjonuje pod patronatem 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej, jest to klasa jedna w województwie i w tym roku 
jest to 18 osób. 
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Jeżeli chodzi o badania tomografem, to odpowiedzi udzielił Pan Daniel 
Aptapski – dyrektor SPZOZ, informując że od 1 czerwca prowadzone są zapisy,  
a od 17 czerwca będą prowadzone badania. 
 
Ad. 9 W kolejnym punkcie obejmującym interpelacje radnych – interpelacji radnych 
nie było. 
 
Ad. 10 W punkcie zapytania i wolne wnioski – głosów nie było. 

 
Ad. 11 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria Charążka                            
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1100 dokonała zamknięcia 
obrad  XXVI  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
Na tym protokół zakończono. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
         


