
P R O T O K Ó Ł  NR XXXIV/2014 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 10 marca 2014 roku  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka o godz. 1400 
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 XXXIV Sesji uwag nie wniesiono. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przystąpiono więc 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 2014-2025. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania  

za I półrocze budżetu powiatu rawskiego i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 
w Rawie Mazowieckiej.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzycieli Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/220/2014 Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej  
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

10. 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 2014 r. 

11. Informacja z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
za 2013 r., w tym informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej 
oraz wykaz potrzeb. 

12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi z terenu powiatu rawskiego za rok 2013. 

13. Informacja Starosty Rawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz o pracy Zarządu 
Powiatu Rawskiego w okresie międzysesyjnym. 

14. Interpelacje radnych. 
15. Sprawy różne i wolne wnioski. 
16. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XXXIII sesji 
Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 7 lutego 2014 r. Do treści powyższego 
protokołu uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie protokół z XXXIII sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały  w sprawie 
zmian budżetu powiatu roku bieżącego 
 Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 
Zgodnie z decyzją ŁUW FN-I.3113.1.2014 z dnia 14 lutego 2014 roku zmniejszono 
dotacje celowe na rok 2014 w działach: rolnictwo i łowiectwo, ochrona zdrowia  
o łączną kwotę 17 897 zł, zwiększono dotacje w działach: bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
o łączną kwotę 6 474 zł. 
Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST4/4820/12/2014 zmniejszono część 
oświatową subwencji ogólnej na rok 2014 o kwotę 79 765 zł. 
Zwiększono plan dochodów w dziale: pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej - wprowadzono środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych  
w wysokości 213 129 zł. Dokonano zmian w planie wydatków Starostwa, przesunięto 
środki z wydatków bieżących w dziale transport i łączność na rzecz wynagrodzeń. 
Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
„Niepełnosprawni – sprawni w działaniu” – umowa numer UDA-POKL.07.04.00-10-
008/13-00, projekt będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie 
Mazowieckiej – 213 129,00 zł. 
Przychody, Rozchody 2014 roku - zwiększa się planowane przychody roku 2014  
o kwotę 2 500 000 zł, z wolnych środków lat ubiegłych. Przychody zostaną 
przeznaczone na rozchody z tytułu udzielonych pożyczek. 

Opinię pozytywną komisji Budżetu i Finansów w zakresie omawianego 
projektu uchwały przedstawił jej wiceprzewodniczący Marek Dobek. 

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXIV/221/2014 w sprawie zmian  
w budżecie powiatu roku 2014, której projekt stanowi załącznik  
nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2014-2025.  

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
 Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 10 marca 2014 roku  
w sprawie zmian budżetu roku 2014 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową,  
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w zakresie 2014 roku do Budżetu Powiatu. Ponadto wprowadza się zmiany  
w wykazie przedsięwzięć. 
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. 
„Niepełnosprawni - sprawni w działaniu” – umowa numer UDA-POKL.07.04.00-10-
008/13-00 realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej. 
Zadanie będzie realizowane w 2014 i 2015 roku - całkowita wartość Projektu 324 
269 zł.; rok 2014 – 213 129 zł, rok 2015 – 111 140 zł. 
           Opinię pozytywną komisji Budżetu i Finansów w zakresie omawianego 
projektu uchwały przedstawił jej wiceprzewodniczący Marek Dobek. 

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych, podjęła jednogłośnie uchwałę 
nr XXXIV/222/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2014-2025, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu. Pan radny Rafał Dobrowolski mimo, że był obecny na sali obrad, to nie 
brał udziału w głosowaniu nad przedmiotową uchwałą. 
 
Ad.6 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu 
powiatu rawskiego i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 
określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej 
instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

Zgodnie z zapisami ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 
roku Rada Powiatu określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania za I 
półrocze budżetu Powiatu Rawskiego i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej. 

Opinię pozytywną komisji Budżetu i Finansów w zakresie omawianego 
projektu uchwały przedstawił jej wiceprzewodniczący Marek Dobek. 

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na sali, przy jednym głosie wstrzymującym się, podjęła uchwałę nr XXXIV/223/2014 
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 
budżetu powiatu rawskiego i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej 
instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, której 
projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
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Proponowaną zmianę w Regulaminie Organizacyjnym omówił Pan Sławomir 
Stefaniak – Sekretarz Powiatu. 
Rada Powiatu Uchwałą Nr XXIV/171/2013 z 21 marca 2013 roku uchwaliła 
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego. W związku z przesunięciem 
zadań realizowanych przez stanowisko rachuby płac z Wydziału Organizacyjnego do 
Wydziału Finansów i Budżetu proponuje się zmianę Regulaminu Organizacyjnego  
w tym zakresie. W Wydziale Organizacyjnym w § 26 ust. 5 skreśla się zadania: 
1) prowadzenie dokumentacji płacowej; 
2) naliczanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników; 
3) prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym z tytułu wynagrodzeń; 
4) sporządzanie deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS; 
Powyższe zadania wpisane zostały do zadań realizowanych przez Wydział Finansów 
i Budżetu Starostwa Powiatowego.  
        Pani Katarzyna Urbańska – wiceprzewodnicząca Komisji Statutowej 
poinformowała, że komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 
proponowane zmiany w regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/224/2014 w sprawie zmiany 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, której 
projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 
Ad.8 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzycieli Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
 Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej: 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela, 
wyrażając tym samym pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie. 
Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2013 roku poz. 217) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu 
zgody przez podmiot tworzący, którym dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej jest 
Powiat Rawski. Dlatego też aby czynność prawna o której mowa wyżej była 
dokonana zgodnie z przepisami prawa, zgodę na tę czynność musi wyrazić Rada 
Powiatu Rawskiego. 

Zarząd Powiatu Rawskiego biorąc pod uwagę wysokość zadłużenia SPZOZ 
oraz konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych dla 
mieszkańców Powiatu Rawskiego przez SPZOZ uznał, że podjęcie niniejszej 
uchwały w tym stanie rzeczy jest zasadne i konieczne. 

Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał jaki będzie koszt w skali roku jeżeli 
chodzi o oprocentowanie w skali roku, w przypadku gdy część zadłużeń do 
wysokości 2,5 mln. zł zostanie przejętych przez proponowaną firmę prywatną. 
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Odpowiedział Pan Starosta Józef Matysiak, wyjaśniając, że niniejsza uchwała 
jest swoistego rodzaju asekuracją dla regulacji najbardziej pilnych zobowiązań 
cywilnoprawnych. 

Pani radna Katarzyna Urbańska zapytała o wierzycieli cywilnoprawnych – ilu 
ich jest. 

Pan Starosta Józef Matysiak poinformował, że jest to cała lista wierzycieli  
– czyli 121 wierzycieli cywilnoprawnych (poza tym są publicznoprawnie: kredyt  
w Nordea Banku, pożyczka w Magellanie; ułożone zobowiązania w Urzędzie 
Skarbowym i zaległości w ZUS-ie). 

Pani radna Urbańska zapytała jak to regulowanie zaległości SPZOZ-u wpłynie 
na inne zadania Powiatu np. oświata czy drogi. 

Pan Starosta Józef Matysiak powiedział, że do tej pory nie jest  
to z uszczerbkiem na inne zadania; ale nie wykluczone jest, że będzie odbywać się to 
kosztem innych zadań. Pan Starosta odpowiedział też Panu radnemu 
Dobrowolskiemu jakie będzie oprocentowanie w skali roku – że to będzie  
ok. 10 procent. 

Pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił jej 
przewodniczący - Pan radny Witold Szymański. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na sali, przy jednym głosie wstrzymującym się, podjęła uchwałę nr XXXIV/225/2014 
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, której projekt stanowi załącznik 
nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie uchwały w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXXIII/220/2014 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie 
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 

W związku z rezygnacją udziału w pracach komisji konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej Pana Mariana Krzyczkowskiego 
- przewodniczącego Komisji konkursowej, zachodzi konieczność powołania w jego 
miejsce nowego przedstawiciela i wskazania innej osoby na przewodniczącego. 
Zarząd Powiatu Rawskiego proponuje również powiększenie składu Komisji 
konkursowej o jeszcze jednego członka, będącego przedstawicielem podmiotu 
tworzącego. 

Pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił jej 
przewodniczący - Pan radny Witold Szymański. 

Do treści projektu uchwały, przedstawionej przez Panią Przewodniczącą, uwag 
nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/226/2014 w sprawie uchwały  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/220/2014 Rady Powiatu Rawskiego z dnia  
7 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 
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konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, której projekt stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad.10 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia 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 2014 r. 
 Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska 
– dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej: 

W dniu 18.02.2014 roku wpłynęła informacja o wysokości środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przypadających na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
(tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami). Powiat Rawski na realizację tych 
zadań w bieżącym roku otrzymał kwotę 1.018.179 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 wyżej wymienionej ustawy. 
Środki finansowe w wysokości 517.860 zł, przeznaczone są na dofinansowanie  
w 2014 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). 

Pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił jej 
przewodniczący - Pan radny Witold Szymański. 

Do treści projektu uchwały, przedstawionej przez Panią Przewodniczącą, uwag 
nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIV/227/2014 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 2014 r., której projekt stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.11 Kolejny punkt obejmował przedstawienie sprawozdania z rocznej działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2013 r., w tym informacja dotycząca 
realizacji zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej oraz wykaz potrzeb. 
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 Informację ta przedstawiła Pani Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska  
– dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej: 
Informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Pan radny Rafał Dobrowolski poprosił o przygotowanie informacji dotyczącej 
ilości rodzin zastępczych w latach 2012 i 2013 w rozbiciu na poszczególne gminy. 
 
Ad.12. W tym punkcie przyjęto sprawozdanie z realizacji powiatowego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu rawskiego za rok 2013. 

Sprawozdanie przedstawił Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu: 
 Rada Powiatu Rawskiego Uchwałą Nr XXI/150/2012 z dnia 30 listopada  

2012 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 2013.  

Program na 2013 rok zakładał współpracę z organizacjami pozarządowymi  
o charakterze nie finansowym.  

Współpraca o charakterze nie finansowym polegała na udzielaniu przez powiat 
wsparcia dla organizacji w formie  bezpłatnego udostępniania sal urzędu na potrzeby 
statutowe tych organizacji, udostępnieniu materiałów i sprzętu biurowego – wydruki 
ogłoszeń, redagowanie pism, pomoc w opracowaniu uchwał, opracowanie ulotki 
informacyjnej i umieszczenie na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy 
ogłoszeń udostępnieniu strony internetowej. Współpraca powiatu z organizacjami 
pozarządowymi o charakterze nie finansowym odbywała się  w zakresie:  
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu: powiat współpracował  
z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym i Powiatowym Zrzeszeniem 
Ludowych Zespołów Sportowych. W ramach tych działań realizowany był Kalendarz 
Imprez Sportowych:  
- ze Szkolnym Związkiem Sportowym organizowano 69 imprez sportowych w tym: 
43 powiatowe, 23 rejonowe i 3 finały wojewódzkie (mini piłka siatkowa dziewcząt, 
tenis stołowy dziewcząt i chłopców gimnazjów). 
- z Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych zorganizowano 32 imprezy 
sportowe w tym: 27 powiatowych, 2 między powiatowe i 3 finały wojewódzkie 
(Mała Piłkarska Kadra Czeka Dziewcząt, spartakiada władz samorządowych 
województwa łódzkiego w tenisie stołowym i drużynowe mistrzostwa LZS 
województwa łódzkiego w tenisie stołowym open kobiet i mężczyzn). 
Powiat rawski sfinansował zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, tabliczek                          
na puchary, statuetek, napoje chłodzące, ochronę zawodów sportowych. 
Zabezpieczył opiekę medyczną na zawodach, zakupił banery reklamowe, zakupił 
piłki do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, dofinansował letnie obozy sportowe, 
zapłacił za wynajem obiektów sportowych, zapłacił za ryczałty sędziowskie oraz 
przejazdy  na zawody. Na powyższe zakupy i opłaty wydatkowano 55.820 zł między 
innymi na: 
22840 zł – ryczałty sędziowskie na zawodach 
8200 zł   -  koszty wynajmu obiektów sportowych 
7240zł  -  zakup pucharów, medali, dyplomów, statuetek 
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  520 zł -  zabezpieczenie opieki medycznej – karetka pogotowia 
8920 zł  -  zakup sprzętu sportowego  i  nagród dla uczestników 
2400  zł -  zabezpieczenie przejazdu, wynajem autokarów  MUKS „Juvenia” Rawa 
Mazowiecka  i UKS „Sokół”  Regnów 
3900 zł  -  zakwaterowanie i wyżywienie, zakup napoi chłodzących    
  340 zł  -  ochrona zawodów sportowych 
- ochrony dóbr kultury i tradycji:  
Na realizację Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych 
wydatkowano z budżetu powiatu 33.000 zł, m. in. na: Koncert Kolęd w Kościele 
Parafialnym p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Regnowie, Koncert  
w Sanktuarium pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczukach upamiętniający 
bł. Jana Pawła II, językowe konkursy powiatowe, konkursy recytatorskie, poetyckie, 
plastyczne, poezji, VIII Powiatowy Przegląd Małych Form Artystycznych, VI 
Festiwal Gimnazjalny pod hasłem „Kocham moją Ojczyznę”, Festiwal Miniatur 
Teatralnych, festyny, szkolny dzień informatyka, wystawy, turnieje sportowe, 
spotkania kapel i zespołów ludowych, X Turniej piłki siatkowej kadetów o puchar 
Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego, XV Turniej piłki siatkowej juniorek  
o puchar Starosty Rawskiego, zawody strzeleckie z okazji Święta Niepodległości  
o puchar Starosty Rawskiego, Policyjna Akademia Bezpieczeństwa – IX konkurs 
sprawności fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie.  
W 222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbył się festyn pt. Radosne 
Święto”. Organizacje festynu Zarząd Powiatu powierzył Stowarzyszeniu Uniwersytet 
Trzeciego Wieku oraz organizacjom pozarządowym z terenu powiatu rawskiego. 
Impreza zorganizowana została na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Rawie 
Mazowieckiej. Na scenie występowały zespoły i grupy artystyczne z naszego 
powiatu. Na zorganizowanie festynu z budżetu powiatu wydatkowano 3500 zł. 
20 czerwca 2013 roku z okazji 550.rocznicy utworzenia województwa rawskiego 
odbyło się spotkanie z naukowcami z Instytutu Polskiej Akademii Nauk  
w Warszawie. Dr Kazimierz Pacuski wygłosił okolicznościowy referat. Spotkanie 
przygotowało Stowarzyszenie Wychowanków i Absolwentów Liceum 
Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej wraz z pracownikami Starostwa. Udział 
finansowy powiatu w tej uroczystości 700 zł. 
4 października 2013 roku  odbyły się uroczystości poświecone 150. Rocznicy 
Wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystości przygotował Zarząd Powiatu wraz 
ze Stowarzyszeniem Wychowanków i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego  
w Rawie Mazowieckiej. Konferencja i dyskusja poprzedziła otwarcie wystawy pt. 
Legenda Powstania Styczniowego oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Udział 
finansowy powiatu w tych uroczystościach wyniósł 500 zł. Wystawę obejrzeli 
mieszkańcy a szczególnie uczniowie szkół  z Rawy Mazowieckiej i terenu powiatu. 
-  działań na rzecz osób niepełnosprawnych , ochrony i promocji zdrowia 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ściśle współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi i stowarzyszeniami jak:  
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro 
Dzieci”,  
- Koło Terenowe Polskiego Związku   Niewidomych,  



 9 

- 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". 

Do organizacji tych rozsyłane są wszelkie informacje napływające do Centrum  
i dotyczące osób niepełnosprawnych. Organizacje te informowane są o terminach 
składania wniosków, możliwości skorzystania z udziału w szkoleniach  
i konferencjach, paraolimpiadach, programach, konkursach, możliwościach 
kształcenia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

Powiat Rawski finansuje 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej. W 2013 r zgodnie z  umową zawartą  
z Samorządowym Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Rawskiej, który jest 
organizatorem Warsztatu, przeznaczono na ten cel kwotę 57.540,00 zł. Powiat rawski 
jest członkiem Stowarzyszenia. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej w 2013 r. 
realizowało  projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie 
rawskim”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego   w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Poddziałanie 7.1.2  „Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
powiatowe centra pomocy rodzinie”. Ponieważ beneficjentami projektu miały być 
między innymi osoby niepełnosprawne chore na cukrzycę (12 osób) oraz osoby 
niepełnosprawne z chorobą nowotworową( 6 osób) podczas naboru uczestników 
projektu nawiązano współpracę między innymi z Rawskim Stowarzyszeniem 
Amazonek oraz  Kołem Powiatowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. 
Wymienione organizacje pozarządowe pomogły  rozpropagować  informacje  
o projekcie oraz o naborze chętnych do udziału   w projekcie. Ostatecznie łącznie  
18 osób niepełnosprawnych z chorobą nowotworową oraz chorych na cukrzycę 
otrzymało w ramach wyżej wymienionego projektu wparcie w postaci udziału   
w:  turnusie rehabilitacyjnym, wyjazdowych warsztatach psychologiczno – 
integracyjnych, indywidualnej terapii psychologicznej, gimnastyce na basenie, 
spotkaniach z dietetykiem i lekarzem onkologiem,  3 spektaklach teatralnych. 
Całkowita wartość projektu realizowanego w 2013 r.  to kwota   197.696,67 zł.,  
z tego środki UE – 176.938,52 zł., środki własne Powiatu  -  20.758,15 zł. 

 Fundacja „Obudźmy Nadzieję” była współorganizatorem  XI imprezy 
integracyjnej   pod  hasłem „Wszystkie dzieci nasze są” , która odbyła się  w dniu    
22 września  2013 r. w Rawie Mazowieckiej. Głównymi organizatorami imprezy 
byli: Starosta Rawski oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej. W imprezie jak co roku wzięły licznie udział całe rodziny, 
uczestniczyło w niej około 1000 osób. 

Rada Powiatu rawskiego jednogłośnie przyjęła niniejsze sprawozdanie. 
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Ad.13 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie między sesyjnym 
przedstawił  Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

Rada Powiatu Rawskiego czwartej kadencji na swojej XXXIII sesji w dniu 
7 lutego 2014 roku podjęła następujące uchwały: 
1. nr XXXIII/218/2014 w sprawie zmian budżetu powiatu roku bieżącego; 
2. nr XXXIII/219/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2014-2025; 
3. nr XXXIII/220/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

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

Do podjętych uchwał nie wpłynęły żadne zastrzeżenia organów nadzorczych.  
 
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył 4 posiedzenia: 
7 lutego 2014 roku: 

1. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2014 rok.  

     2. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu. 
11 lutego 2014 roku: 

1. Wyraził zgodę na gotowość w realizacji programu ”Poprawa wyrównywania 
różnic między regionami II”( PCPR). 
2. Wyraził zgodę  w realizację pilotażowego programu ”Aktywny 

samorząd”(PCPR). 
3. Zatwierdził wynik przetargów nieograniczonych na: 
 -  dostawę emulsji asfaltowej  do remontów cząstkowych dróg powiatowych 
wybrano ofertę OLAN Południe Sp. z o.o. z Dąbrowy Tarnowskiej w cenie 
ofertowej  199 875,00 zł. brutto 
  -  dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno Rejon Robót Drogowych 
DROG-BUD   Sp. z o.o  z Alwernii w cenie ofertowej  71 401,50 zł. brutto 
-      dostawę grysów bazaltowych do remontów cząstkowych dróg wybrano  
FIRMYĘ Handlowo-Transportowej ,,WANIK” Anna Dudek  z Dębicy   w cenie  
90 523,08 zł. brutto 
4. Wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę części 

kanalizacji sanitarnej.  
5. Rozpatrzył prośbę Związku kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 

w Rawie Mazowieckiej w sprawie umorzenia zaległości czynszowych. 
     8. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu.  
     9.  Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego. 
25  lutego 2014 roku:  

1. Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie 
Popłońskiej – Dyrektorowi ZSP w Białej Rawskiej do reprezentowania 
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Powiatu Rawskiego w postępowaniu o udzielenie dofinansowania 
przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w 
stosunkach polsko – rosyjskich dotyczących projektu pn. „Polsko -Rosyjska 
wymiana młodzieży”.  

2. Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie 
Popłońskiej – Dyrektorowi ZSP w Białej Rawskiej do reprezentowania 
Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 
realizację projektu pn. „Bialscy informatycy i ekonomiści na europejskim 
rynku pracy”.  

3.  Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie 
Popłońskiej – Dyrektorowi ZSP w Białej Rawskiej do reprezentowania 
Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 
realizację projektu pn. „Szkoła dodatkowych możliwości”. 

4.     Rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie 
Mazowieckiej o dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla potrzeb 
szkoły. 

5.  Podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 
roku 2014 w szkołach  i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Rawski.  

6.  Zatwierdził wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół                        
i placówek oświatowych na okres od 1 marca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.  

7.  Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę 
wierzyciela SPZOZ. 
8. Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr 
33/220/2014 z dn. 07 lutego 2014 r w sprawie powołania składu komisji 
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ  
w Rawie Mazowieckiej. 
9. Rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących o wyrażenie 

zgody na wycięcie drzewa na terenie szkoły;  
 
10.  Zapoznał się z Zawiadomieniem Wójta Gminy Sadkowice o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany niektórych planów zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze gminy Sadkowice;  

11.  Zapoznał się z Zawiadomieniem Burmistrza Rawy Mazowieckiej o 
przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 
Mazowiecka w rejonie ulic Jeżowskiej i Sadowej, Solidarności, Solidarności 
(rejon cmentarza), Solidarności i Zwolińskiego, Tomaszowskiej, Krzywe Koło, 
Krakowskiej, Łowickiej, Reymonta, Paska, Tomaszowskiej i Katowickiej, 
Słowackiego (rejon zalewu), Katowickiej i Tatar, Katowickiej.  

12. Ustanowił służebność przesyłu na działce nr 6/9 obręb 5 w Rawie 
Mazowieckiej na  rzecz PGE Dystrybucja S.A. 
13. Podjął uchwałę w sprawie zmiany stawek czynszu dzierżawnego lokali 

użytkowych, których właścicielem jest powiat. 
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14. Zatwierdził materiały  na XXXIV Sesję Rady Powiatu-10.03.2014 r. 
 

4 marca 2014 roku: 
1. Przyjął projekt 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 2014r. 
2. Przyjął Informację z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
oraz informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu systemy pieczy zastępczej  
w 2013r. i wykaz potrzeb 
3. Wyraził opinię w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 6606W  
– ulica Mszczonowska w Grójcu i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. 
4. Zapoznał się z koncepcją restrukturyzacji zobowiązań finansowych SPZOZ. 
 
Ad.14  W kolejnym punkcie obejmującym interpelacje radnych – głosów nie było. 
 
Ad.15.  W punkcie sprawy różne i wolne wnioski: 

Pani Przewodnicząca rady Powiatu poinformowała radnych o obowiązku 
złożenia oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia. 

 
Ad.16 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1630 dokonała zamknięcia 
obrad  XXXIV  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
Na tym protokół zakończono. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządził: Tomasz Góraj.      


