
P R O T O K Ó Ł  NR  I /2014 
z I sesji Rady Powiatu Rawskiego V kadencji 

odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 
 Otwarcia sesji dokonał Pan Tadeusz Damaz – najstarszy wiekiem radny Rady 
Powiatu uczestniczący w posiedzeniu.  Po powitaniu radnych oraz zaproszonych 
gości stwierdził, iż aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych, co wobec 
ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji.  
 Pierwszej sesji w nowej kadencji nadano podniosły charakter gdyż 
poprzedzona ona została uroczystym wprowadzeniem sztandaru Powiatu Rawskiego  
i odegraniem hymnu państwowego. 
 
Ad. 2 W ramach tego punktu porządku obrad radni piątej kadencji otrzymali z rąk 
Pana Ireneusza Błądka – Wiceprzewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej  
w Rawie Mazowieckiej  zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Powiatu 
Rawskiego. Następnie odbył się akt ślubowania. Wszyscy obecni na dzisiejszej sesji 
Radni złożyli ślubowanie, obejmując tym samym mandat Radnego Powiatu 
Rawskiego. 
 
Ad. 3 Ten punkt porządku obrad obejmował przyjęcie porządku obrad I sesji Rady 
Powiatu Rawskiego czwartej kadencji.  
 Do zaproponowanego porządku obrad przez Komisarza Wyborczego  
w Skierniewicach, Starosta Rawski wniósł propozycję wnosząc aby dodać punkt 
obejmujący uchwałę w sprawie zmiany w budżecie powiatu dotyczącą zwiększenia  
o 45 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody, środków na modernizację kotłowni 
C.O. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. 
 Wobec braku innych wniosków prowadzący obrady Tadeusz Damaz zarządził 
głosowanie nad porządkiem obrad. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła przedstawiony poniżej porządek 
obrad uwzględniający poprawkę zgłoszoną przez Starostę Rawskiego: 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Wysłuchanie hymnu państwowego, wręczenie zaświadczeń o wyborze 

na radnego oraz złożenie ślubowania przez poszczególnych radnych.  
3. Przyjęcie porządku obrad 
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przyjęcie zasad przeprowadzenia poszczególnych wyborów. 
5. Przeprowadzenie wyborów i przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 

Powiatu. 
6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 
7. Przeprowadzenie wyborów i przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego. 
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9. Sprawy różne. 
10. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wybór Komisji Skrutacyjnej 
i przyjęcie zasad przeprowadzenia poszczególnych wyborów. 
Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących Radnych: 

1. Adriana Galacha; 
2. Marka Szcześniaka; 
3. Henryka Majewskiego. 

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę  na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 
W wyniku głosowania, stosunkiem głosów 13 za i jednym głosie wstrzymującym się 
Rada Powiatu powołała w w/w składzie Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia 
poszczególnych wyborów. 
 Zadania jakie ma do spełnienia powołana Komisja Skrutacyjna przedstawił 
prowadzący obrady. 
Ukonstytuowanie się Komisji nastąpi w trakcie najbliższej przerwy w obradach. 
 
 Ad. 5 Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 
Rawskiego.  
Prowadzący obrady Radny Senior Tadeusz Damaz poprosił o zgłaszanie kandydatur 
na tę zaszczytną funkcję. 

Radny Józef Matysiak pełniący równocześnie funkcję Starosty Rawskiego 
w imieniu grupy Radnych PSL, zgłosił  na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu 
Rawskiego kandydaturę radnej Marii Charążka. Uzasadniając swoją propozycję 
stwierdził, iż kandydatka posiada stosowne wykształcenie wyższe 
i doświadczenie w pracy samorządowej; pełniła już tę zaszczytną funkcję 
Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego w trakcie poprzedniej czwartej  
kadencji Rady Powiatu Rawskiego. Posiadane umiejętności dają podstawę 
do twierdzenia, iż będzie właściwie wywiązywała się z  obowiązków jakie ciążą 
na Przewodniczącym Rady.  
Kandydatka Maria Charążka wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 Innych kandydatur nie zgłoszono. 
Po 10 minutowej  przerwie powołana Komisja Skrutacyjna rozdała karty 
do głosowania. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący  Komisji 
Skrutacyjnej Adrian Galach przedstawił zasady głosowania, zwracając szczególną 
uwagę na sposób wypełniania kart do głosowania.  

Kandydatce pytanie zadał radny Łukasz Salamon - jak zamierza wypełniać 
swoją funkcję. 

Pani Maria Charążka odpowiedziała, że podobnie jak w poprzedniej kadencji, 
będzie starała się przez swą pracę łączyć, tak żeby wszystkie decyzje podejmowane 
przez Radę były decyzjami całej Rady. 
Następnie przystąpiono do aktu głosowania. 
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Po policzeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Adrian Galach odczytał 
protokół z głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Powiatu Rawskiego. 
Oświadczył, iż Maria Charążka kandydatka na Przewodniczącą Rady Powiatu 
Rawskiego otrzymała 14 głosów za. W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Uwzględniając wyniki głosowania  Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydatka 
Maria Charążka uzyskała wymaganą większość głosów i została wybrana 
na Przewodniczącą Rady Powiatu Rawskiego. 
 Do prawidłowości przeprowadzonych wyborów zastrzeżeń nie wniesiono. 
W tej sytuacji Przewodniczący Senior przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Rawskiego.  
Do treści uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr I/1/2014 w sprawie 
wyboru Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego. 
 Uchwała nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 
Rawskiego wraz protokołem z głosowania i kopertą zawierającą wypełnione karty 
z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.    
 
6. W tym miejscu Przewodniczący senior pogratulował nowo wybranej 
Przewodniczącej  i przekazał dalsze prowadzenie obrad Pani Marii Charążka. 

Dziękując za obdarzenie zaufaniem Przewodnicząca Maria Charążka  
oświadczyła, iż dołoży wszelkich starań aby przekonać cały skład Rady 
do merytorycznej współpracy  i do słuszności dokonanego w dniu dzisiejszym 
wyboru.  

 
Ad.7 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do wyboru  
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rawskiego  

Starosta Rawski Józef Matysiak zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza 
Stefaniaka, natomiast radny Dariusz Misztal zgłosił kandydaturę Łukasza Salamona. 
 Po 10 minutowej  przerwie powołana Komisja Skrutacyjna rozdała karty 
do głosowania z naniesionym nazwiskiem kandydata. Przed przystąpieniem 
do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Adrian Galach przedstawił 
zasady głosowania.  
 Po policzeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  odczytał 
protokół z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rawskiego. Oświadczył, 
iż w głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. Kandydaci otrzymali głosów: Grzegorz 
Stefaniak 10 głosów, natomiast Pan Łukasz Salamon – 4 głosy.  
 Uwzględniając wynik głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdza, 
że kandydat Grzegorz Stefaniak uzyskał wymaganą ilość głosów i został wybrany 
Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Rawskiego. 
 Do prawidłowości przeprowadzonych wyborów zastrzeżeń nie wniesiono. 

W tej sytuacji Przewodnicząca Rady Maria Charążka przedstawiła treść 
projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. Do treści uwag 
nie było. 
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Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę nr I/2/2014  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rawskiego, które wraz 
protokołem z głosowania i kopertą zawierającą wypełnione karty  
z przeprowadzonego głosowania, stanowią  załącznik nr 3 do niniejszego protokołu 
 Zabierając głos nowo wybrany Wiceprzewodniczący Grzegorz Stefaniak 
podziękował za wybór na stanowisko Starosty Rawskiego. Zadeklarował, że będzie 
się starał jak najlepiej wykonywać powierzoną mu funkcję. 
 
Ad. 8  Ten punkt porządku obrad zawierał podjęcie uchwały w sprawie zmiany  
w budżecie powiatu roku bieżącego. 

Omówienia proponowanych zmian dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu: 

Zmiany dochodów i wydatków budżetu - zgodnie z decyzją nr FN  
-I.3111.2.323.2014 z dnia 7 listopada 2014 r. dokonano zwiększenia dotacji 
celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 45 000 zł dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. 
Zgodnie z pismem z dnia 30 października 2014 roku z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej zwiększa się dochody w rozdziale 85333- Powiatowe Urzędu Pracy  
o kwotę 27 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie w 2014 roku 
kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej. Ponadto dokonuje się 
przesunięcia środków pomiędzy rodzajami wydatków w Starostwie w dziale  
852 - Pomoc społeczna. 

Zadania inwestycyjne - Zwiększenia: 45 000,00 zł zgodnie z decyzją 
Wojewody zwiększono środki na modernizację kotłowni C.O. w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.  

Pytań do pani Skarbnik nie było. Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt 
stosownej uchwały. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę I/3/2014 w sprawie 
zmian w budżecie powiatu roku bieżącego, która stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 9 W sprawach różnych – głosów nie było. 
 
Ad. 10  Po wyczerpaniu  przyjętego  porządku obrad, Pani Maria Charążka - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 12:00  dokonała zamknięcia 
obrad I sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu 
 
Sporządził: Tomasz Góraj 
 


