
P R O T O K Ó Ł  NR XXXV/2014 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 24 kwietnia 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 15 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiążących 
decyzji. 
 
Ad.2 Do zaproponowanego porządku obrad XXXV 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 2013-2024. 
6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie rawskim. 
7. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu rawskiego za 2013 r. 
8. Przyjęcie informacji o działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej 

za 2013 rok. 
9. Przyjęcie informacji na temat realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia 

 i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za lata 2011-2013. 
10. Informacja Starosty Rawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz o pracy Zarządu 

w okresie międzysesyjnym. 
11. Interpelacje radnych. 
12. Zapytania i wolne wnioski. 
13. Zamknięcie obrad. 

 
Ad.3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XXXIV sesji 
Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 10 marca 2014 r. Do treści powyższego 
protokołu uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie protokół z XXXIV 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: 
- zwiększa się dochody w dziale 600 transport i łączność, rozdziale 60014 drogi 
publiczne powiatowe, o kwotę 993 560 zł. 
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Kwota 129 000 zł pochodzi z dotacji z Gminy Sadkowice i zostanie przeznaczona na 
wydatki majątkowe. Kwota 864 560 zł to dotacja z budżetu państwa, w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo  
– Dostępność – Rozwój, środki zwiększą wydatki majątkowe. 
- zwiększa się dochody w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdziale 80195 
pozostała działalność, o kwotę 637 038 zł. Środki w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, zwiększą wydatki bieżące i majątkowe w Zespole Szkół CEZiU  
w Rawie Mazowieckiej. 
- zwiększa się dochody w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
o kwotę 308 957 zł. 
- Rozdział 85324 PFRON zwiększa się kwota 11 866 zł. Kwota ta stanowi należną 
powiatowi część od środków wydatkowanych z PFRON i zostanie przeznaczona na 
wydatki związane z realizacją tych zadań. Rozdział 85395 pozostała działalność, 
zwiększa się o kwotę 297 091 zł. Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, zwiększą wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Rawie Mazowieckiej. 
- zwiększa się dochody w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 
85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, dotacja pochodzi z samorządu 
województwa, środki zwiększą wydatki majątkowe. 
Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa: 
- zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 57 000 zł, środki zabezpieczą 
wkład własny Powiatu do Projektu „Szkoła na rynku pracy”, wkład własny dla 
realizacji Projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie 
rawskim”. Ponadto udział powiatu w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 
„Przebudowa pomieszczeń Przychodni SP ZOZ na potrzeby Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej”. 
Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 
- „Szkoła na rynku pracy” – umowa numer UDA-POKL.09.02.00-10-004/13-00, 
projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej – 672 
038 zł. 
- „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” umowa 
numer UDA-POKL.07.01.02-10-018/09-06, projekt będzie realizowany przez 
Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej – 297 091 zł. 
Dotacje udzielone w 2014 roku: 
- zmniejsza się pierwotnie planowane dotacje dla miasta Łódź o kwotę 17 000 zł, 
środki zostaną przeznaczone dla miasta Rzeszów (dziecko pochodzące z powiatu 
Rawskiego zostało umieszczone w rodzinie zastępczej w Rzeszowie). Ponadto 
zwiększa się dotacje celową dla powiatu skierniewickiego o kwotę 1 233 zł. Środki 
zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie pobytu, osoby pochodzącej  
z Powiatu Rawskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Lipinach, gmina 
Odrzywół. 
Zadania inwestycyjne: 
- zwiększa się o kwotę 864 560 zł nakłady na realizację zadania pn.: „Poprawa 
dostępności komunikacyjnej do drogi woj. nr 725 – przebudowa drogi powiatowej  
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nr 4106E na odc. Wólka Lesiewska-Ossa, remont drogi powiatowej nr 4105E na odc. 
Wólka Lesiewska-Rosławowice”; 
- 129 000 zł, „Remont drogi powiatowej Kaleń – Lubania nr 4129E”; 
- 117 790 zł, zakup sprzętu do zajęć w ramach projektu ”Szkoła na rynku pracy”. 
Planowane zakupy obejmą m.in.: wyposażenie pracowni gastronomicznej, 
samochodowej i hotelarskiej; 
- 250 000 zł, „Przebudowa pomieszczeń Przychodni SP ZOZ na potrzeby Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej. 
 Pan radny Bogdan Batorek zadał pytanie do Pani Dyrektor PCPR w sprawie 
programu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”. 
Pani Dyrektor Halina Bartkowicz – Błażejewska odpowiadając, poinformowała,  
że o programie jest mowa w sprawozdaniu z rocznej działalności PCPR; te działania 
które były prowadzone w roku poprzednim, będą też prowadzone w roku bieżącym. 

Opinię pozytywną komisji Budżetu i Finansów w zakresie omawianego 
projektu uchwały przedstawił jej przewodniczący 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 XXXV/228/2014 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 24 kwietnia 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,  
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. „Szkoła na rynku pracy” – umowa 
numer UDA-POKL.09.02.00-10-004/13-00, projekt będzie realizowany przez Zespół 
Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej. 
Zadanie będzie realizowane w 2014 i 2015 roku - całkowita wartość Projektu 1 024 
220 zł; wkład własny 153 633 zł, pieniężny 61 343 zł, niepieniężny 92 290 zł; środki 
UE 870 587 zł. 
Rok 2014 – 717 048 zł; wkład własny 80 010 zł, pieniężny 35 000 zł, niepieniężny  
45 010 zł; środki UE 637 038 zł. 
Rok 2015 – 307 172 zł; wkład własny 73 623 zł, pieniężny 26 343 zł, niepieniężny  
47 280 zł; środki UE 233 549 zł. 

Opinię pozytywną komisji Budżetu i Finansów w zakresie omawianego 
projektu uchwały przedstawił jej przewodniczący Ryszard Imioła. 
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Do treści projektu uchwały, przedstawionej przez Przewodniczącą Rady, uwag 
nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych, podjęła jednogłośnie uchwałę 
nr XXXV/229/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2014-2025, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad.6 Następny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacji na temat 
realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego 
Rynku Pracy za lata 2011-2013. 

Informację przedstawiła Pani Bożena Woźniak – Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.  

Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła informację z realizacji 

Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy 
za lata 2011-2013. 
 
Ad.7  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
przedstawienie informacji na temat oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie 
rawskim.  

Informację tą przedstawiła Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska – dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej; stanowi ona 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Informacja została przyjęta bez uwag do akceptującej wiadomości przez Radę 
Powiatu Rawskiego. 
 
Ad.8 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu 
rawskiego za 2013 r. 
Informację przedstawił Pan Jan Idzikowski – Kierownik Oddziału Zarządzania 
Kryzysowego w Wydziale Polityki Społecznej.   

Informacja została przyjęta bez uwag jednogłośnie przez Radę Powiatu 
Rawskiego. 
 
Ad.9 W tym punkcie przyjęto informację o działalności Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Rawie Mazowieckiej za 2013 rok. 
 Informację przedstawiła Pani Elżbieta Jasnowska – Dyrektor Powiatowej 
Biblioteki Publicznej 

Informacja została przyjęta bez uwag jednogłośnie przez Radę Powiatu 
Rawskiego 
 
Ad.10 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. 
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Rada Powiatu Rawskiego czwartej kadencji na swojej XXXIV sesji w dniu 
10 marca 2014 roku podjęła następujące uchwały: 
 
1. nr XXXIV/221/2014 w sprawie zmian budżetu powiatu roku bieżącego; 
2. nr XXXIV/222/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2014-2025; 
3. 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; 

4. nr XXXIV/224/2014 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej; 

5. nr XXXIV/225/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzycieli 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 

6. nr XXXIV/226/2014 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; 

7. 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 roku. 

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 5 posiedzeń: 
19 marca 2014 r.: 
- Wyraził zgodę na służebność gruntową w celu umieszczenia przyłącza 
wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie kolei wąskotorowej Rogów-Rawa 
Mazowiecka-Biała Rawska (działka nr 134 obręb 8 Rawa Mazowiecka)- P.P.H. 
„SOMAR” Marek Sobczyk; 
- Podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej – dotycząca realizacji projektu 
realizowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi pt. „Moja wymarzona 
ekopracownia”; 
- Podjął uchwałę  w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół – Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 
– dotycząca realizacji projektu realizowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi pt. 
„Moja wymarzona ekopracownia”;  
- Podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej – dotycząca 
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realizacji projektu realizowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi pt. „Moja 
wymarzona ekopracownia”. 
25 marca 2014 r. : 
- Wyraził zgodę na zdjęcie barier na moście w m. Żydomice na czas siewu zbóż; 
- Zapoznał się z informacją w sprawie kosztów remontu szatni przy Sali 
gimnastycznej w LO w Rawie Mazowieckiej; 
- Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 337/2013 w sprawie powierzenia 
pełnienia obowiązków Dyrektora SP ZOZ (do rozstrzygnięcia konkursu); 
- Rozpatrzył wniosek na wycinkę drzewa na terenie ZSO w Rawie Mazowieckiej; 
- Uzgodnił zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Biała Rawska  – rejon: Babsk, Lesiew i Zorianów, Parchaty, Ossa, Rzeczków, Wola 
Chojnata, Wólka  Lesiewska, Nowy Chodnów, Żurawia i Dańków; 
-  Zapoznał się z zawiadomieniem Burmistrza  o przystąpieniu do zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Rawska w rejonie:  
ul. Mickiewicza, Ogrodowej, Jana Pawła II, Kościuszki; Jana Pawła II, Ogrodowej, 
15. Grudnia oraz Polnej i Narutowicza;Babska;  Studzianek i Gołynia; Koprzywnej, 
Wólki Lesiewskiej i Białogórza; 
- Podjął uchwałę w sprawie zmiany w budżecie powiatu; 
- Podjął uchwała w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzacz PGE na 
działce nr 6/9 w Rawie Maz; 
- Wyraził zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE na działkach nr  
307/7 i 307/12 w Rawie Mazowieckiej. 
31 marca 2014 r.: 
- Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu; 
- Podjął uchwałę  w sprawie zmiany planów finansowych. 
8 kwietnia 2014 r.: 
- Podjął uchwałę w sprawie ustalenia „ Zasad rozpatrywania wniosków osób 
niepełnosprawnych dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego 
programu Aktywny Samorząd „ na 2014 rok; 
- Wyraził zgodę na likwidacje wyeksploatowanego sprzętu w PUP w Rawie 
Mazowieckiej; 
- Rozpatrzył wniosek stowarzyszenia Dobro Dzieci o udostępnienie dodatkowego 
pomieszczenia w budynku Przychodni ul. Niepodległości; 
- Rozpatrzył wniosek AGM Centrum Medyczne Szpital Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej na wyrażenie zgody na wycięcie drzewa; 
- Zatwierdził Harmonogram dyżurów aptek na miesiąc kwiecień i maj br.; 
- Rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSCEZiU o wyrażenie zgody na dzierżawę stołówki 
szkolnej; 
- Rozpatrzył wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Maz.  
o wyrażenie zgody na utworzenie Powiatowego Centrum Integracji przy Poradni. 
- Wyraził zgodę na tymczasowe posadowienie blaszanego budynku gospodarczego 
na działce nr 314 obr.4 w Rawie Mazowieckiej; 
- Zapoznał się z informacją w sprawie zagospodarowania działek położonych przy  
ul. Krakowskiej w Rawie Maz.; 
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- Zatwierdził wykaz działek będących własnością powiatu przeznaczonych  
do sprzedaży; 
- Podjął uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu i zmiany WPF. 
  14 kwietnia 2014 r. : 
- Przyjął informację nt. realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia  
i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za lata 2011-1013; 
- Zapoznał się z informacją w sprawie remontu drogi Lubania –Kaleń; 
- Zapoznał się z  opinią w sprawie wniosku Dyrektora MGL o wycięcie drzewa na 
terenie  szpitala; 
-  Zatwierdził  ceny sprzedaży działek położonych przy ul. Targowej oznaczonych  
nr :307/16, 307/17, 307/18,307/19,307/20, 307/21, 307/12 w celu ich sprzedaży  
w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego; 
- Zapoznał się z informacją w sprawie likwidacji odpadów niebezpiecznych; 
- Przyjął  propozycje porządku sesji Rady Powiatu na 24.04.2014 r. 

Do przedstawionej przez Pana Starostę informacji uwag nie było. 
 
Ad.11  W kolejnym punkcie obejmującym interpelacje radnych – głosów nie było. 
 
Ad.12  W punkcie sprawy różne i wolne wnioski głosów nie było. 

 
Ad.13 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1530 dokonała zamknięcia 
obrad  XXXV  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
Na tym protokół zakończono. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządził: Tomasz Góraj.      


