
P R O T O K Ó Ł  NR XXXVI/2014 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 24 czerwca 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 14 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiążących 
decyzji. 
 
Ad.2 Do zaproponowanego przez porządku obrad XXXVI 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  

powiatu za 2013 r. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu  

Rawskiego za 2013 r. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXIII/220/2014 z 7 lutego 2014 roku  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.  

10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego  
z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu 
rawskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków 
i zasad korzystania z tych przystanków. 

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. 

 
Ad.3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XXXV sesji 
Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 24 kwietnia 2014 roku. 

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

Powiatu Rawskiego. 
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Ad.4 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały  w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 r. 

O zabranie głosu Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Józefa Matysiaka           
– Starostę Rawskiego, który w imieniu Zarządu Powiatu Rawskiego dokonał 
omówienia wykonania budżetu za rok 2013: 

Budżet powiatu na 2013 r. uchwalony został w dniu 28 grudnia 2012 r. 
Uchwałą Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody  
i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu 
administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat  
w 2013 r. oraz zestawienie zadań inwestycyjnych na 2013 r.  
Na 2013 rok zaplanowano realizację dochodów w kwocie 47 619 841,00 zł. 
Wykonanie w 2013 roku wyniosło 48 423 688,30 zł tj. 101,7 % planu.  

Plan wydatków określony został na poziomie 51 073 125,00 zł. Wykonanie za 
2013 rok wyniosło 47 741 414,00 zł tj. 93,5 %.  

Dług powiatu na 31 grudnia 2013 r. wyniósł 19 738 076,00 zł i stanowi 40,77 
% wykonanych w 2013 roku dochodów. Dług powiatu na 31 grudnia 2013 r. wraz  
z udzielonym poręczeniem wyniósł 24 571 409,32 zł i stanowi 50,75 % wykonanych 
w 2013 roku dochodów. 

Szczegółowe dane które przytaczał Pan Starosta znajdują się w załącznikach 
do uchwały zatwierdzającej sprawozdanie z wykonania budżetu 2013 roku.  
W imieniu Zarządu Powiatu Rawskiego Pan Starosta Józef Matysiak zwrócił się do 
Rady Powiatu Rawskiego o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu roku 2013. 

Wobec braku głosów w dyskusji nad sprawozdaniem, 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 wiceprzewodniczącą Komisji 
Rewizyjnej – Panią Franciszkę Wójcicką, która przedstawiła stanowisko Komisji 
Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za rok 2013 i pozytywną opinię 
tejże komisji. 

Wobec braku innych uwag do sprawozdania z wykonania budżetu i stanowisk 
komisji Pani Przewodnicząca odczytała uchwałę nr III/156/2014 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 maja 2014 roku  
w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu Rawskiego z wykonania 
budżetu  za 2013 rok – załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

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

Rada Powiatu Rawskiego 12 głosami za i przy jednym głosie przeciw podjęła 
uchwałę nr XXXVI/230/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, która stanowi załącznik  
nr 3 do niniejszego protokołu. Jeden radny, uczestniczący w obradach, nie był obecny 
na sali w chwili głosowania nad niniejszą uchwałą 
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Ad.5  Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie  
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu 
za rok 2013. 
 O przedstawienie wyników kontroli i wniosku Komisji Rewizyjnej, 
Przewodnicząca Rady poprosiła wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Panią 
Franciszkę Wójcicką:  

Komisja Rewizyjna, wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu  
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.  

Zespół kontrolny swoje czynności rozpoczął od zapoznania się z treścią  Uchwały 
Nr III/156/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu 
Rawskiego z wykonania budżetu za 2013 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 2013 roku 
oraz sprawozdania roczne za 2013 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 projektach realizowanych, przez Zespół 
Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2013: 

I. Mechatronik zawód przyszłości-numer umowy UDA-POKL.09.02.00-10-
096/10: 

Termin realizacji 01.04.2011-31.03.2013; 
Liczba uczestników(uczniów): 30; 
Liczba zaangażowanych nauczycieli: 9 (oraz 7 pracowników administracji); 
Wartość projektu 1 068000,00 zł, w tym kwota dofinansowania 931 830,00 zł; 
Wkład własny całkowity 136 170,00 zł w tym wkład własny pieniężny 

95 032,00 zł; wkład własny niepieniężny 41 138,00 zł (wkład własny niepieniężny 
stanowi wynajem sali dydaktycznych – stawka godzinowa w zależności  
od wyposażenia pracowni). 
Wartość zakupów dla szkoły 127 354,00 zł; 
Kierunek kształcenia objęty projektem: technik mechatronik. 
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Wydatki w kontrolowanym roku 2013: ogółem – 79 800,50 zł, w tym 
wynagrodzenia 48 677, 33  zł. 

II.  Kompetencje dla przyszłości- numer umowy WND-POKL.09.02.00-10-
094/11  

Termin realizacji 01.01.2013-30.06.2014; 
Liczba uczestników (uczniów): 431; 
Liczba zaangażowanych nauczycieli: 17 (oraz 7 pracowników administracji). 
Wartość projektu 1 198000,00 zł, w tym kwota dofinansowania 1 045 255,00 zł. 
Wkład własny całkowity 152 745,00 zł w tym wkład własny pieniężny 

57 617,00 zł; wkład własny niepieniężny 90 904,00 zł (wkład własny niepieniężny 
stanowi wynajem sali dydaktycznych – stawka godzinowa w zależności  
od wyposażenia pracowni). 
Wartość zakupów dla szkoły 188 255,00 zł. 

Kierunek kształcenia objęty projektem: technik pojazdów samochodowych, 
technik informatyk, technik handlowiec, kelner, kucharz, technik organizacji usług 
gospodarczych i technik hotelarstwa. 

Wydatki w kontrolowanym roku 2013: ogółem – 733 291,95zł, w tym 
wynagrodzenia 334 652, 03  zł. 

III.  Dobry zawód to skarb- numer umowy WND-POKL.09.02.00-10-228/11  
Termin realizacji 01.04.2013-31.03.2015; 
Liczba uczestników(uczniów): 265; 
Liczba zaangażowanych nauczycieli: 10 (oraz 7 pracowników administracji) 
Wartość projektu 981 780,00 zł, w tym kwota dofinansowania 59 779,00 zł. 
Wkład własny całkowity 147 267,00 zł w tym wkład własny pieniężny  

59 779,00 zł; wkład własny niepieniężny 87 488,00 zł (wkład własny niepieniężny 
stanowi wynajem sali dydaktycznych – stawka godzinowa w zależności  
od wyposażenia pracowni). 

Wartość zakupów dla szkoły 116 800,00 zł; 
Kierunek kształcenia objęty projektem: technik mechatronik, kucharz małej 

gastronomii, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik monter 
maszyn i urządzeń operator obrabiarek skrawających, operator maszyn i urządzeń 
przemysłu spożywczego.  

Wydatki w kontrolowanym roku 2013: ogółem – 409 881,13zł, w tym 
wynagrodzenia 192 160,17  zł. 

 W kontrolowanej dokumentacji nieprawidłowości nie stwierdzono. 
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 2013.  

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje jak w sentencji 
powyższego wniosku. 
 Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła treść Uchwały 
nr III/208/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 
z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej 
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Rady Powiatu Rawskiego w sprawie absolutorium za 2013 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 12 głosami za i przy dwóch głosach wstrzymujących 
podjęła uchwałę nr XXXVI/231/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 
Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2013, która stanowi załącznik  
nr 5 do niniejszego protokołu. 
 Za udzielone absolutorium podziękował Przewodniczący Zarządu Powiatu 
Rawskiego - Starosta Józef Matysiak.  
 
Ad.6 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 FN-I-3113.2.103.2014 z dnia 05.06.2014 roku zwiększono 
dotację celową na rok 2014 o kwotę 15 000 zł w rozdziale 85204. Przyznana dotacja 
przeznaczona jest na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach 
Resortowego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent 
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Zwiększono dochody w dziale 853 
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 powiatowe 
urzędy pracy o kwotę 143 600 zł. Na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej nr DF-I-4021-5%-9-5-JW/14 z dnia 27.05.2014 roku ustanawiającej 
kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 135 100 zł, z przeznaczeniem na 
sfinansowanie w 2014 roku wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne 
pracowników PUP w Rawie Mazowieckiej pełniących funkcje doradców klienta. 
Kwota 8 500 zł pochodzi z dotacji celowej od samorządowców (Gmina Regnów, 
Gmina Cielądz, Gmina Biała Rawska, Gmina Rawa Mazowiecka, Gmina Sadkowice) 
i zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe. 
Zmniejsza się wydatki bieżące (statutowe) na rzecz wydatków majątkowych w dziale 
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 powiatowe urzędy 
pracy o kwotę 1 500 zł. Zgodnie z umową 136/2014 z dnia 12.06.2014 roku zawartą 
z Miastem Rawa Mazowiecka dotyczącą udzielenia pomocy finansowej na realizację 
przebudowy chodnika przy ul. Kolejowej w Rawie Mazowieckiej zwiększono 
dochody majątkowe o kwotę 34 000 zł. W związku z podpisaną umową  
nr 18/NPPDL/FE-IV/2014 z dnia 10.06.2014 roku zawarta z Wojewodą Łódzkim 
zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 317 346 zł. Zgodnie z umową  
nr 71/FN/2013 z dnia 26.09.2013 roku zawartą z Gmina Biała Rawska zwiększono 
dochody majątkowe o kwotę 90 800 zł. Na podstawie podziału środków budżetu 
Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania gruntów z produkcji 
gruntów rolnych, na zadanie: Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych w 2014 roku zwiększono dochody majątkowe o kwotę 353 040 zł. Ponadto 
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zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku w Starostwie oraz zwiększono dochody i 
wydatki w jednostkach oświatowych 
Zadania inwestycyjne: 
Zmieniono nazwę zadania planowanego do realizacji na „Remont pomieszczeń 
Przychodni SPZOZ na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”. 
Wprowadzono do budżetu inwestycje o nazwach: „Remont dróg 
powiatowych nr 4108E Wałowice-Wilkowice i nr 4105E odc. Wołucza - 
Przewodowice”, ”Remont drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo - Biała Rawska”, 
„Remont nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej  
nr 4105E Rossocha - Zuski – drogi woj. nr 707”, „Remont chodników przy drogach 
powiatowych, w tym chodnik przy ul. Kolejowej w Rawie Mazowieckiej” oraz 
zwiększa się nakłady na inwestycję „Remont drogi powiatowej nr 4129E Kaleń – 
Lubania”. Środki na sfinansowanie tych inwestycji pochodzić będą z oszczędności 
przetargowych inwestycji „Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi woj. nr 
725 – przebudowa drogi powiatowej nr 4106 E na odc. Wólka Lesiewska – Ossa, 
remont drogi powiatowej nr 4105E na odc. Wólka Lesiewska-Rosławowice”. 
Przychody, Rozchody 2014 roku: 
Zwiększa się planowane przychody roku 2014 o kwotę 19 870 zł, z wolnych środków 
z projektu Kompetencje dla przyszłości z roku 2013. 
Dotacje udzielone w 2014 roku - zwiększa się dotacje celową dla powiatu 
krośnieńskiego o kwotę 18 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów 
związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej. 
Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - wprowadza się 
niewykorzystane środki z roku 2013 roku w związku z realizacją projektu 
„Kompetencje dla przyszłości” – umowa numer WND-POKL.09.02.00-10-094/11, 
projekt realizowany przez Zespół Szkół CEZiU 
w Rawie Mazowieckiej – 72 059 zł. 

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 14 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na sali, przy jednym głosie wstrzymującym się, podjęła uchwałę nr XXXVI/232/2014 
w sprawie zmian w budżecie powiatu roku 2014, której projekt stanowi załącznik  
nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.7 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Urszula Przerwa – kierownik 
Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich: 
 Z uwagi na znaczną liczbę wprowadzonych zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, które spowodowały 
utrudnienie w posługiwaniu się tekstem dokumentu, zachodzi konieczność ogłoszenia 
tekstu jednolitego Statutu. 
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Zgodnie z art. 16 ust 3 i 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, 
poz.1172 z późn. zm.) tekst jednolity aktu normatywnego ogłaszania się w formie 
obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym ten akt ogłoszono tj. w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego. Tekst jednolity aktów normatywnych ogłasza 
organ właściwy do wydania aktu normatywnego, a więc w przypadku Statutu SPZOZ 
jest to Rada Powiatu Rawskiego, dlatego też konieczne jest podjęcie niniejszej 
uchwały. 

Opinię pozytywną Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie 
omawianego projektu uchwały przedstawił jej wiceprzewodniczący Jarosław 
Kobierski. 

Do treści projektu uchwały, przedstawionej przez Przewodniczącą Rady, uwag 
nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych, podjęła jednogłośnie uchwałę  
nr XXXVI/233/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, której projekt 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  
 
Ad.8 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

Omówienia sprawozdania finansowego omówiła Pani Księgowa SPZOZ  
w Rawie Mazowieckiej: 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 330, poz.613 ) roczne sprawozdanie 
finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej jest 
Rada Powiatu Rawskiego. Tak więc podjęcie niniejszej uchwały jest spełnieniem 
ustawowego obowiązku. 

Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta firmy POL- 
TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - podmiotu uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych, która została wybrana przez Radę Powiatu Rawskiego 
(uchwała Nr XXXI/210/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.) Zgodnie z art. 59 ust. 1 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U.  
z 2013 roku poz. 217 ze zmianami) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. Ponieważ wynik finansowy 
po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość dodatnią Powiat, jako podmiot tworzący 
nie ma obowiązku pokrywać ujemnego wyniku finansowego SPZOZ-u ( art. 59 ust.2 
i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.). 

Opinię pozytywną Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie 
omawianego projektu uchwały przedstawił jej wiceprzewodniczący Jarosław 
Kobierski. 

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



 8 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych, podjęła jednogłośnie uchwałę nr 
XXXVI/234/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, 
której projekt stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  
 
Ad.9  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXIII/220/2014 z 7 lutego 2014 roku  
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.  

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Urszula Przerwa – kierownik 
Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich: 
W związku z rezygnacją udziału w pracach Komisji konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej przewodniczącego Komisji Pana 
Jarosława Kobierskiego - przedstawiciela podmiotu tworzącego, zachodzi 
konieczność powołania w jego miejsce nowego przedstawiciela i wskazania innej 
osoby na przewodniczącego powyższej Komisji. 

Opinię pozytywną Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie 
omawianego projektu uchwały przedstawił jej wiceprzewodniczący Jarosław 
Kobierski. 

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych, podjęła jednogłośnie uchwałę 
nr XXXVI/235/2014 w sprawie zmiany uchwały XXXIII/220/2014 z 7 lutego 2014 
roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, której projekt stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  
 
Ad.10 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej.  

Omówienia projektu uchwały dokonała pani Bożena Woźniak – dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej:  

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej jest samorządową jednostką 
organizacyjną Powiatu Rawskiego, realizującą zadania samorządu Powiatu 
Rawskiego w zakresie polityki rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Rawie 
Mazowieckiej działa w formie jednostki budżetowej, podstawą gospodarki 
finansowej jest plan finansowy zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Rawskiego. 
Zgodnie z Art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
jednostka budżetowa działa na podstawie statutu, określającego w szczególności jej 
nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Powiatowy Urząd Pracy, zgodnie z art. 9 
ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.), realizuje zadania wynikające z art. 9 
ust. 1 ustawy. W dniu 27 maja 2014r. weszła w życie nowelizacja w/w aktu 
prawnego wprowadzona ustawą z dnia 14 marca 2014r. o zmianie ustawy o promocji 
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zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 598). Ze względu na 
wprowadzenie licznych zmian w ustawie zachodzi konieczność zaktualizowania 
Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej, nadanemu Uchwałą  
nr XLII/271/2006 z dnia 7 lipca 2006 roku. 

Opinię pozytywną Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie 
omawianego projektu uchwały przedstawił jej wiceprzewodniczący Jarosław 
Kobierski. 

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych, podjęła jednogłośnie uchwałę 
nr XXXVI/236/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w 
Rawie Mazowieckiej, której projekt stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  
 
Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy 
Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wnioskuje o wprowadzenie zmian do 
„Rocznego programu współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014”  
w ramach współpracy o charakterze finansowym, zadania dotyczącego 
podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnej. Dotacja na ten cel w wysokości 16000 zł pochodzić 
będzie ze środków PFRON. Zadanie to wpisuje się w Programie jako zadanie 
priorytetowe. 

Opinię pozytywną Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w zakresie 
omawianego projektu uchwały przedstawił jej przewodniczący Pan Bogdan Batorek. 

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych, podjęła jednogłośnie uchwałę  
nr XXXVI/237/2014 w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Rawskiego z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
której projekt stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu 
 
Ad.12 W tym punkcie podjęto uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków. 
 Projekt uchwały przedstawił Pan Leszek Przybył – zastępca dyrektora Wydziału 
Infrastruktury: 
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Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że do zadań 
organizatora publicznego transportu zbiorowego (właściwej jednostki samorządu 
terytorialnego) należy określenie przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest dana jednostka samorządu, udostępnianych dla 
operatorów i przewoźników, a także określenie warunków i zasad korzystania z tych 
obiektów. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 
określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, 
następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki 
samorządu terytorialnego. 

Niniejsza uchwała wprowadza nowe ujednolicone nazwy i numery 
przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drogach powiatowych powiatu 
rawskiego, oraz określać będzie warunki i zasady korzystania z tych przystanków. 
Podjęta uchwała pozytywnie wpłynie na rozwój lokalnej sieci komunikacyjnej, 
wprowadzi zasadę równego traktowania wobec wszystkich przewoźników 
świadczących usługi z zakresu przewozu osób oraz ułatwi lokalnej społeczności 
korzystanie z komunikacji zbiorowej na obszarze Powiatu Rawskiego. 

Opinię pozytywną Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 
Publicznego w zakresie omawianego projektu uchwały przedstawił jej 
przewodniczący pan Marek Szcześniak. 

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych, podjęła jednogłośnie uchwałę 
nr XXXVI/238/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 
powiatu rawskiego, której projekt stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

 
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 XXXV sesji w dniu 
24 kwietnia 2014 roku podjęła następujące uchwały: 
1. nr XXXV/228/2014 w sprawie zmian budżetu powiatu roku bieżącego; 
2. nr XXXV/229/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2014-2025. 
Obie 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 7 posiedzeń: 
24 kwietnia 2014 roku: 
1. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu rawskiego 
na 2014 rok.  
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13 maja 2014 roku: 
1. Wyraził zgodę na poddzierżawienie przez AMG Centrum Medyczne Sp.z o.o. 

Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej innemu podmiotowi pomieszczeń 
chłodni i kaplicy ( zgoda  proboszcza ); 

2. Wyraził zgodę na przeprowadzenie przez AMG Centrum Medyczne Sp.z o.o. 
Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej remontu pomieszczeń apteki , 
przebudowy pomieszczeń kuchni, przebudowy poddasza nad oddziałem 
chirurgicznym, kompleksowego remontu budynku w którym znajdują się 
pomieszczenia chłodni i kaplicy; 

3. Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ogłoszenia 
jednolitego teksu Uchwały Nr XVII/123/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej; 

4. Przyjął informację w sprawie wyceny działek przy ul. Opoczyńskiej w Rawie 
Mazowieckiej;  

5. Zapoznał się z informacją dotyczącą służebności przesyłu przy ul. Targowej  
w Rawie Mazowieckiej;  

6. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok;  
7. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2014 rok;  
8.  Rozpatrzył prośbę najemcy lokalu przy ul. Reymonta 11/5 w Rawie Mazowieckiej 

( spłata zaległości czynszowych). 
21 maja 2014 roku: 

1. Wydał pozytywną opinię w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ciągów 
dróg wewnętrznych w gminie Rawa Mazowiecka;  

2. Wydał pozytywną opinię w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
ciągów dróg wewnętrznych oraz ich przebiegu na trenie miasta Rawa 
Mazowiecka;   

3. Wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania za grunty, których własność przeszła 
na Powiat Rawski z mocy prawa (art.98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z 
późn. zm.); 

4. Zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego na inwestycje pn. „Poprawa 
dostępności  komunikacyjnej do drogi woj. Nr 725 - przebudowa drogi 
powiatowej nr 4106E na odc. Wólka Lesiewska - Ossa,  remont drogi powiatowej 
nr 4105E na odc. Wólka Lesiewska – Rosławowice” – najkorzystniejsza oferta 
Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp.     z o.o. z  Piotrkowa 
Trybunalskiego,  w cenie ofertowej  1.084.429, 43 zł. brutto; 

5. Uzgodnił projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowani przestrzennego 
obowiązujących na terenie gminy Sadkowice; 

6. Rozpatrzył wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa na terenie 
szpital;   

7. Zatwierdzenie wycenę działek w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy 
ul. Opoczyńskiej w Rawie Mazowieckiej( 78zł brutto za 1m2); 
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8.  Ustalił wartość za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE 
Dystrybucja S.A. przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej (22.754,35zł 
brutto); 

9. Ustalił wartość za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz RAWiK Sp.  
z o.o.  przy ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej (8782,20); 

10.  Podjął uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2014 rok; 

11. Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany  Rocznego 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.  

 28 maja 2014 roku: 
1. Rozpatrzył wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Powiatowej 
Biblioteki Publicznej;  
2. Rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 

Rawskiej o wyrażenie zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia 
(Technik architektury krajobrazu); 

3. Zatwierdził harmonogram  dyżurów pracy aptek w miesiącu czerwcu i lipcu br.;  
4. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2014 roku;  
5. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2014 rok;   
6. Zatwierdził propozycję porządku Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

3 czerwca 2014 rok: 
1. Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia zmiany Statutu 
Powiatowego Urzędu Pracy; 
2. Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zatwierdzający sprawozdanie finansowe 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za 2013 rok; 
3. Rozpatrzył wniosek dyrektora AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. o wydłużenie 
terminu sporządzenia koncepcji funkcjonalno - użytkowej dostosowania budynków 
Szpitala do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn,26 czerwca 2012 r.; 
4. Zapoznał się z planem finansowym i planem inwestycyjnym  SPZOZ w Rawie 
Maz. na rok 2014; 
5. Zaopiniował projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Cielądz na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z projektem 
Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Cielądz na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021;  
6. Uzgodnił zmiany miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Biała Rawska – fragment obszaru Babsk; 
7. Przyjął informację o czynnościach Starosty Rawskiego jako organu 
architektoniczno-budowlanego w związku z egzekucją administracyjną obowiązku 
wydania nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod budowę ronda  
na skrzyżowaniu ul. Białej i Mszczonowskiej w Rawie Mazowieckiej;  
8. Podjął uchwałę w sprawie  zmiany planu finansowego budżetu powiatu, 
9. Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w działce  
Nr 3/16 w obr. 5 w Rawie Mazowieckiej; 
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10. Zatwierdził  wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Rawie 
Mazowieckiej, oznaczonych numerami: 308/19, 308/41, 48/1,48/2, 3/31, 3/34, 3/21, 
6/7, 549/4.  
10.06.2014 rok: 
1. Podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego PCPR; 
2. Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXIII/220/2014 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 7 lutego 
2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej; 
3. Rozpatrzył wniosek dyrektora ZSP w Białej Rawskiej o : 
a) przekazanie ciągnika rolniczego do nauki jazdy, 
b)wymianę stolarki okiennej w internacie szkolnym oraz bloku żywieniowym; 
4. Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem jest powiat rawski; 
   5. Podjął uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej na  najem 
zlokalizowanych  w budynkach Starostwa Powiatowego; 
   6. Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  
nr 308/19 i 305/41 w Rawie Mazowieckiej; 
   7. Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  
nr 48/1,48/2,549/4 i  3/21 w Rawie Mazowieckiej; 
   8. Uzgodnił zmiany miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Biała Rawska – fragment obszaru Babsk;  
   9. Uzgodnił zmiany miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Biała Rawska – fragment obszaru Babsk, Gołyń, Studzianek i Wólka Babska;  
  10. Uzgodnił zmiany miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Biała Rawska – obszar w rejonie ul. Plantowej.  
17.06.2014 rok: 

     1. Zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego na inwestycję pn. „Remont 
pomieszczeń przychodni SPZOZ na potrzeby poradni psychologiczno  
– pedagogicznej przy ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka ”; 
2.Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania porozumienia 
i umowy , realizacji monitorowania i rozliczania pilotażowego programu „ Aktywny 
samorząd”; 

      3.  Podjął uchwałę w sprawie zmiany  uchwały zatwierdzającą projekt pt. „ Rozwój  
i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” oraz udzielenie 
pełnomocnictwa do reprezentowania powiatu do podpisania umowy i realizacji  
projektu. 

Do przedstawionej przez Pana Starostę informacji uwag nie było. 
 
Ad.14  W kolejnym punkcie obejmującym interpelacje radnych – głosów nie było. 
 
Ad.15  W punkcie sprawy różne i wolne wnioski: 

Pan Marek Dobek odniósł się do głosowania nad sprawozdaniem finansowym  
i nad absolutorium – jak stwierdził niezrozumiałym dla niego jest głosowanie 
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przeciw przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu skoro przez cały rok 
były głosowane zmiany do budżetu i z reguły przyjmowane one były jednogłośnie. 

 
Ad.16 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1600 dokonała zamknięcia 
obrad  XXXVI  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
Na tym protokół zakończono. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządził: Tomasz Góraj.      


