
P R O T O K Ó Ł  NR XXXVIII/2014 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 23 września 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 XXXVIII sesji Pani Przewodnicząca 
zgłosiła wprowadzenie punktu dotyczącego udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 
Sadkowice; punkt ten został wprowadzony jako 6, w związku z czym porządek obrad 
będzie liczył 14 punktów.  

Rada Powiatu Rawskiego przyjęta porządek obrad w kształcie i ze zmianą  
zaproponowaną 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 XXXVII sesji Rady Powiatu.  
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 udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Powiecie Rawskim na lata 2014-2020. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały  w sprawie określenia zadań 

związanych z rehabilitacją zawodową i społecznych osób niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2014r. 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zużytego 
wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego doposażenie.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Rawskiego  
do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej.  

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

12. Interpelacje radnych. 
13. Sprawy różne i wolne wnioski. 
14. Zamknięcie obrad. 

 
Ad.3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XXXVII sesji 
Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 22 lipca 2014 roku. 

Do treści powyższego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego przyjęła, przy jednogłośnie protokół z XXXVII sesji 

Rady Powiatu Rawskiego. 
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Ad.4 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały  
w sprawie zmian budżetu roku 2014.  

Projekt uchwały omówiła pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu 
Rawskiego: 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 sierpnia 2014 
roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi rawskiemu na remont 
mostu na drodze powiatowej w Żydomicach, zwiększono dochody bieżące o kwotę 
39 000 zł. 
W związku z umową zawartą dnia 25 sierpnia 2014 roku z Gminą Cielądz numer 
Or.SO.2721.30.2014 dotyczącą z udzieleniem pomocy finansowej na zadanie 
inwestycyjne pn.: „Remont nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia drogi 
powiatowej nr 4105 E (Rossocha – Zuski) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 
20 000 zł. 
Dokonano przesunięcia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe  
w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 42 076 zł. 
Zgodnie z pismem z dnia 28 lipca 2014 roku z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej zwiększono dochody w rozdziale 85333- Powiatowe Urzędu Pracy  
o kwotę 54 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie 
w 2014 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej. Przesunięto środki w dziale  
700 - Gospodarka nieruchomościami z wydatków statutowych na majątkowe  
z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. 
Ponadto zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku w Starostwie. 
W związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej na zadanie inwestycyjne pt. 
„Remont pomieszczeń przychodni SPZOZ na potrzeby Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej przy ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej” oraz po 
uwzględnieniu kosztów nadzoru inwestorskiego dokonano przesunięcia środków  
z wydatków majątkowych w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  
na wydatki bieżące w dziale 600 – Transport i łączność. 
Zadania inwestycyjne: 
- 12 000,00 zł „Zakup sprzętu komputerowego, m.in. komputery i skaner” 
- 42 076,00 zł „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich 
poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim”  

Pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu przedstawił Pan Ryszard 
Imioła – Przewodniczący Komisji. 

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

Rada Powiatu Rawskiego 15 głosami jednogłośnie podjęła uchwałę  
nr XXXVIII/241/2014 w sprawie zmian budżetu roku 2014, której projekt stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
 
Ad.5  Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2014-25. 
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 Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 23 września 2014 roku  
w sprawie zmian budżetu roku 2014 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. 
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe: 
- „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez 
przebudowę i remont dróg powałowych w powiecie rawskim”. 
Wartość kosztorysowa zadania 7 151 206,00 zł. 
Nakłady poniesione do 2014 roku 1 159 206,00 zł. 
Nakłady planowane na 2015 rok 5 992 000,00 zł, w tym środki własne powiatu  
1 683 000,00 zł. 

Opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił Pan Ryszard Imioła  
– Przewodniczący tejże komisji. 

W tej sytuacji Przewodnicząca Rady przystąpiła do prezentacji treści projektu 
uchwały - do treści projektu uchwały uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego 15 głosami jednogłośnie podjęła uchwałę  
nr XXXVIII/242/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu rawskiego na lata 2014-25, której projekt stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad.6 Następny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Sadkowice. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
 W związku z tym, iż Wójt Gminy Sadkowice przewiduje złożenie wniosku  
o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II  
– Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój, Powiat Rawski udziela pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 218 000,00 zł, na zadanie pn.: 
„Przebudowa drogi gminnej nr 113207E w miejscowości Bujały”. 

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego. 

Rada Powiatu Rawskiego 15 głosami jednogłośnie podjęła uchwałę  
nr XXXVIII/243/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 
Sadkowice, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
 
 
Ad.7 W tym punkcie podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Rawskim na lata 2014-2020. 
 Omówienia projektu uchwały dokonała pani Sylwia Stangreciak – starszy 
inspektor pomocy społecznej, pełniąca obowiązki dyrektora PCPR: 
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Zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. 
poz 182 ze zm.) do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 
powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych 
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po 
konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. W związku z powyższym została 
opracowana strategia na lata 2014-2020i je4st ona aktualizacją strategii na lata 2006-
2013. Zawiera aktualną diagnozę problemów społecznych oraz, dostosowane do 
obecnych potrzeb, zdania i cele. 
  Opinię komisji Zdrowia i Polityki przedstawił Pan Jarosław Kobierski  
– wiceprzewodniczący tejże komisji.  

Rada Powiatu Rawskiego przy 13 radnych biorących udział podjęła, przy 
jednym głosie wstrzymującym się, uchwałę nr XXXVIII/244/2014 w sprawie  
w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  
w Powiecie Rawskim na lata 2014-2020, której projekt stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany 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 Sylwia Stangreciak – starszy 
inspektor pomocy społecznej, pełniąca obowiązki dyrektora PCPR: 

Na realizację w bieżącym roku zadań zlecanych z zakresu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych przeznaczono 16.000zł. W związku z tym, że po rozstrzygnięciu 
konkursu na realizację zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań 
mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
Stowarzyszenie, które zostało wyłonione do realizacji zadania , otrzymało na ten cel 
środki finansowe w wysokości 6.000zł. proponuje się przesunięcie kwoty 10.000 zł 
na realizację pozostałych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych. 
Opinię komisji Zdrowia i Polityki przedstawił Pan Jarosław Kobierski  
– wiceprzewodniczący. 

Rada Powiatu Rawskiego przy 14 głosujących radnych podjęła jednogłośnie 
uchwałę nr XXXVIII/245/2014 w sprawie zmiany uchwały  w sprawie określenia 
zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, której projekt stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad.9 Kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii 
zajęciowej lub jego doposażenie. 
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Omówienia projektu uchwały dokonała pani Sylwia Stangreciak – starszy inspektor 
pomocy społecznej, pełniąca obowiązki dyrektora PCPR: 

Zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej za zgodą 
powiatu, nie więcej niż 3 % środków Funduszu przeznaczonych na pokrycie 
rocznych kosztów działalności warsztatu można wykorzystać na niezbędną wymianę 
zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe wyposażenie. 

Opinię komisji Zdrowia i Polityki przedstawił Pan Jarosław Kobierski. 
Rada Powiatu Rawskiego przy 14 głosujących radnych podjęła jednogłośnie 

uchwałę nr XXXVIII/246/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego 
doposażenie, której projekt stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu 
Rawskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie 
Mazowieckiej. 
Rada Powiatu Rawskiego w dniu 20 kwietnia 2012 r. przyjęła Uchwałę  
Nr XV/106/2012 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji 
i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie 
Mazowieckiej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego w dniu 22 maja 2012 r. pod pozycją 1591. Zgodnie  
z §2 ust. 4 Załącznika Nr 1 do cytowanej Uchwały, Rada Powiatu Rawskiego 
wyznacza w drodze uchwały dwóch swoich przedstawicieli do udziału w Powiatowej 
Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej. Niniejsza uchwała 
stanowi realizację wskazanego zobowiązania. 

Komisja Oświaty Kultury Sportu i Promocji rekomendowała do pracy  
w Radzie Pożytku dotychczasowych przedstawicieli Rady Powiatu czyli Pana Marka 
Dobka i Panią Franciszkę Wójcicka, a także wyraziła pozytywną opinię na temat 
niniejszej uchwały, o czym poinformował Pan Bogdan Batorek – przewodniczący tej 
komisji. 

Rada Powiatu Rawskiego przy 14 radnych biorących udział podjęła, przy 
jednym głosie wstrzymującym się, uchwałę nr XXXVIII/247/2014 w sprawie 
wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Rawskiego do Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej, której projekt stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  
 
Ad.11 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym 
przedstawił  Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

Rada Powiatu Rawskiego czwartej kadencji na swojej XXXVII sesji w dniu 
22 lipca 2014 roku podjęła następujące uchwały: 
1. nr XXXVII/239/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rawskiego  

nr XXXVI/232/2014 z dnia 24.06.2014 r. w sprawie zmian budżetu roku 2014; 
2. nr XXXVII/240/2014 w sprawie zmian budżetu roku 2014. 
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Powyższe 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: 
22 lipca 2014 roku: 

1. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.  
2. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2014 rok.      
5 sierpnia 2014 roku: 

1. Zatwierdził wynik postępowań przetargowych: 
1) Remont holu i wejścia do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14, Roboty Inżynieryjno - Budowlane 
„MATBUD” w cenie ofertowej  139.353,88   
2) Remont drogi powiatowej nr 4105 E Rossocha - Zuski ( 1530 m) 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „REZ -DROGPOL” w cenie ofertowej 
111.888,18 zł. brutto.  
3) Remont drogi powiatowej nr 4129E Kaleń–Lubania o długości 1310m         
 Wybrano  ofertę  Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych  
 Spółka z o.o. w cenie ofertowej  237 972,90 zł.  

 4) Remont drogi powiatowej nr 4101E odcinek Biała Rawska – Rzeczków  
     o długości 760 m. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych   
     Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o w cenie ofertowej  223 620,03 zł. 

 5) Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice – Wilkowice o długości    
950 m,- unieważniono kwota wyższa niż zaplanowane środki. 

2. Pozytywnie rozpatrzył wniosek Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych w 
sprawie oznakowania pionowego przejazdu kolejowego w ciągu drogi 
serwisowej DD-1 wzdłuż drogi S8 w Konopnicy.  

3. Zaopiniował Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Rawa 
Mazowiecka na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018-2021. 

 4. Uzgodnił projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka (obszar położony w rejonie ul. 
Kolejowej).  

  5. Podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli 
kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.  

 6. Zatwierdził harmonogramu dyżurów aptek w sierpniu i wrześniu 2014 roku. 
 7. Podjął uchwałę w sprawie ustanowienia służebności przesyłu gazociągu 

wysokiego ciśnienia i niskiego ciśnienia ( za kwotę 80.304,00 zł ). 
 8. Podjął uchwałę w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 rok. 
 9. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2014 rok.  
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19 sierpnia 2014 roku: 
1. Zatwierdził wynik przetargu na usługę usuwania i parkowania pojazdów z dróg 

powiatu rawskiego. Wygrała oferta firmy Pomoc drogowa Zbigniew Popłoński  
z Rawy Mazowieckiej. 

    2.  Zapoznał się z informacją w sprawie remontu mostu w Żydomicach.  
     3. Nie wniósł uwag do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania   
         przestrzennego miasta Biała Rawska, obszary położone w rejonie ul. Jana   
         Pawła II, Ogrodowej i 15-go Grudnia oraz ul. Polnej i Narutowicza    
         (dotyczy fragmentu przy ul. Ogrodowej).  
     4.Rozpatrzył  wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki   
        Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o wyrażenie zgody na likwidacje  
        sprzętu medycznego, będącego własnością Powiatu. 

5. Podjął  uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu. 
6.  Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2014 rok. 
     7. Podjął uchwałę w sprawie wskazania przedstawicieli Zarządu Powiatu  
         na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  
 26 sierpnia 2014 roku: 
    1. Dokonał analizy sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym 

za okres I-VI.2014 roku w SP ZOZ . 
2. Przyznał dodatki motywacyjne na okres od września 2014 roku do   
    lutego 2015 roku dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych w   
    wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. 
 3. Zatwierdzenie wyniku konkursu ofert mającym na celu prowadzenie 

rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zadania realizowanego  z 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

 4. Wyraził zgodę na zmianę pozwolenia zintegrowanego dla firmy FAM 
Cynkowanie Ogniowe. 

 5. Zapoznał się z informacją dotyczącą działki nr 663/40 przy ul. Krakowskiej w 
Rawie Mazowieckiej.  

  6. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu. 
  7.Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2014 rok.  
1 września 2014 roku: 
1. Zatwierdził wyniku konkursu na Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
    2. Zatwierdził  projekt Uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmian w budżecie 

powiatu. 
    3.  Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie. 
    4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2014 rok. 
5.  Przyjął propozycję porządku  Sesji Rady Powiatu w dniu 23.09.2014 r. 
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9 wrzesień 2014 r: 
1.Zaopiniował koncepcję funkcjonalno- przestrzenną rozbudowy szpitala w Rawie 
Mazowieckiej. 
2. Wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na wybór pośrednika sprzedaży 
nieruchomości stanowiących   własność powiatu rawskiego. 
3.Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie umorzenia należności pieniężnych tytułu 
kosztów upomnienia -8,80 zł i odsetek 20,99 zł. 
4. Informacja w sprawie propozycji sprzedaży działek przez właściciela 
nieruchomości  przy ul. Krakowskiej.  
5.Podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz 
stałych składów komisji  przetargowych do prowadzenia postępowań w których 
zamawiającym jest powiat  rawski. 
23 września 2014 r: 
1. Podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji do zaproponowania nagród 
Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski.. 
2. Zapoznał się z opinią komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia dyrektora 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
3. Zapoznał się z propozycją dyrektora AMG Centrum Medyczne Szpital Św. 
Ducha w   Rawie Mazowieckiej w sprawie projektu  połączenia dyspozytorni 
medycznych w  Rawie Mazowieckiej i Tomaszowie Mazowieckim. 
4. Zatwierdził wynik  przetargu nieograniczonego na inwestycję pn. „ Remont 
dróg powiatowych nr 4108E Wałowice-Wilkowice, nr 4105E odcinek Wołucza  
-Przewodowice. 
5. Wraził zgodę na ogłoszenie przetargu na zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych w sezonie 2014/2015. 
6. Uzgodnił lokalizację kablowego przyłącza NN typu YAKXS od istniejącej 
stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr ew. 854  do działki nr ew. 
210 w miejscowości Regnów, należącej do Pana Włodzimierza Chrzanowskiego. 
Planowana długość przyłącza – 567 m. 
7. Rozpatrzył wniosek  Fundacji „Fabryka Aktywności Młodych” o wsparcie 
projektu Promocja Wolontariatu Młodzieżowego. 

 
Do przedstawionej przez Pana Starostę informacji uwag nie było. 

 
Ad.12  W kolejnym punkcie obejmującym interpelacje radnych: 

Pan radny Rafał Dobrowolski poprosił o udostępnienie ksero protokołu  
z komisji konkursowej do wyboru dyrektora SPZOZ, której Pan radny był członkiem. 
 
Ad.13  W punkcie sprawy różne i wolne wnioski: 

Pan radny Rafał Dobrowolski odnosząc się do uchwalonej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych, stwierdził, że w uchwalonym dokumencie 
brak jest wskazania sposobów na rozwiązanie tych problemów. 
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Pan wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego zabrał głos w sprawie 
obecności poszczególnych radnych na sesjach w mijającej kadencji. 

 
Ad.14 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1545 dokonała zamknięcia 
obrad  XXXVIII  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
Na tym protokół zakończono. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
 
 
 
 


