
P R O T O K Ó Ł  NR  V/2015 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego 

odbytej w dniu 27 lutego 2015 roku w sali konferencyjnej 
 Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 
Przewodnicząca Rady Maria Charążka o godz. 1000 otworzyła sesję i po 

powitaniu Radnych i 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 V sesji Rady Powiatu Rawskiego 
propozycję zgłosił radny Bogdan Pietrzak, a dotyczącą wprowadzenia punktu 
polegającego na poparciu postulatów protestujących rolników, którzy protestowali 
też na terenie miasta Rawa Mazowiecka, a postulaty na piśmie złożyli  
w Starostwie. Pan Starosta Józef Matysiak przypomniał, że Rada Powiatu w roku 
poprzednim trzykrotnie przyjmowała stanowiska dotyczące kwestii rolnictwa  
i zaproponował, żeby odnieść się do tego zagadnienia w punkcie - sprawy różne. 
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek formalny radnego Bogdana 
Pietrzaka o uzupełnienie porządku obrad – został ona odrzucony stosunkiem głosów 
4 do 11. 

Zaproponowany przez Panią przewodniczącą porządek (dostarczony radnym) 
został przyjęty stosunkiem głosów 11 za i 4 głosy wstrzymujące się. 

Rada Powiatu Rawskiego przystąpiła do realizacji następującego porządku 
obrad:  
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej IV sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia 2-letniego Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46  
z Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika 
w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 2-letniego Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla 
Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 z Zespołu Szkół-Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. 
Zwolińskiego 46. 

7. Podjecie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego 
dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 3-letniego Technikum 
Uzupełniającego Dla Dorosłych w Białej Rawskiej ul.15 Grudnia 9 w 3-letnie Liceum 
Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Białej Rawskiej ul.15 Grudnia 9. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na zastępcę dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

11.  Przedstawienie informacji o sytuacji na rynku pracy w powiecie rawskim  
za 2014 rok.  

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/26/2006 Rady Powiatu Rawskiego 
z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Powiatu 
Rawskiego. 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej 
Radnego Rady Powiatu Rawskiego. 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Rawskiego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącej Rady 
Powiatu. 

15.  Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu  
w okresie międzysesyjnym. 

16.  Interpelacje Radnych. 
17.  Sprawy różne i wolne wnioski. 
18.  Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z IV sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 

Do treści powyższego protokołu uwag nie zgłoszono. Rada Powiatu 
Rawskiego jednogłośnie przyjęła protokół z IV sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
 Przed dalszym realizacją punktów, Pani Przewodnicząca zaprosiła Komendanta 
Powiatowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Sławomira Warstona. 
W związku z wnioskiem Pana Komendanta o przejście na emeryturę za 
dotychczasową służbę podziękował Pan Starosta Józef Matysiak; za lata dobrej 
współpracy między Strażą Pożarną a Starostwem podziękował też Komendant  
PSP Sławomir Warston. 
 
Ad. 4 W tym punkcie podjęto uchwałę w sprawie wyłączenia 2-letniego 
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej 
ul. Zwolińskiego 46 z Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

Omówienia zagadnienia dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej: 

 Niniejsza uchwała stanowi etap wstępny do wszczęcia procedury 
likwidacji 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  
w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 wchodzącego w skład Zespołu Szkół  
- Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. Przepisy ustawy o systemie oświaty nie stanowią 
podstawy prawnej do podjęcia działań polegających na likwidacji włączonej w skład 
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zespołu szkół, pozbawionej pełnej samodzielności organizacyjnej placówki 
oświatowej. W związku z powyższym przed podjęciem uchwały o zamiarze 
likwidacji szkoły należy podjąć uchwałę o jej wyłączeniu z zespołu szkół. 

Pozytywną opinię komisji Oświaty Kultury i Sportu przedstawiła jej 
przewodnicząca Pani radna Maria Piątek. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę nr V/24/2015 w 
sprawie wyłączenia 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 z Zespołu Szkół – Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 
ul. Zwolińskiego 46, której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 2-letniego 
Uzupełniającego liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej ul. 
Zwolińskiego 46.  

Omówienia zagadnienia w punkcie poprzednim dokonał Pan Andrzej Latek  
– Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej: 

Z wnioskiem o likwidację 2-letniego Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 
zwrócił się dyrektor szkoły. Naboru do tego typu szkoły nie prowadzi się od roku 
szkolnego 2012/2013 zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.  
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2011 r. 
Nr 205, poz. 1206). Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną wszczynającą 
procedurę likwidacji szkoły. 

Pozytywną opinię Komisji Oświaty Kultury i Sportu przedstawiła jej 
przewodnicząca Pani radna Maria Piątek. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę  nr V/25/2015  
w sprawie wyłączenia 2-letniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 z Zespołu Szkół – Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 
ul. Zwolińskiego 46, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 6 W tym punkcie podjęto uchwałę w sprawie wyłączenia 3-letniego Technikum 
Uzupełniającego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46  
z Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

Projekt uchwały, analogicznej do poprzednich dwóch, omówił Pan Andrzej 
Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej: 
 Niniejsza uchwała stanowi etap wstępny do wszczęcia procedury likwidacji  
3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej  
ul. Zwolińskiego 46 wchodzącego w skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej  
ul. Zwolińskiego 46. Przepisy ustawy o systemie oświaty nie stanowią podstawy 
prawnej do podjęcia działań polegających na likwidacji włączonej w skład zespołu 
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szkół, pozbawionej pełnej samodzielności organizacyjnej placówki oświatowej.  
W związku z powyższym przed podjęciem uchwały o zamiarze likwidacji szkoły 
należy podjąć uchwałę o jej wyłączeniu z zespołu szkół. 

Po pozytywnej opinii Komisji Oświaty, przystąpiono do głosowania - Rada 
Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę  nr V/26/2015 w sprawie 
wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 z Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, 
której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 7 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjecie uchwały w sprawie 
zamiaru likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

Omówienia  projektu uchwały również dokonał Andrzej Latek  
– Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej: 
Z wnioskiem o likwidację 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w 
Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 zwrócił się dyrektor szkoły. W roku 
szkolnym 2014/2015 zakończy edukację ostatnia klasa Technikum Uzupełniającego 
dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 
Naboru do tego typu szkoły nie prowadzi się od roku szkolnego 2013/2014 zgodnie 
z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2011 r. Nr 205, poz. 1206). Niniejsza 
uchwała jest uchwałą intencyjną wszczynającą procedurę likwidacji szkoły. 

Pozytywną opinię komisji oświatowej przedstawiła jej przewodnicząca  
– radna Maria Piątek. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  
nr V/27/2015 w sprawie w sprawie zamiaru likwidacji 3-letniego Technikum 
Uzupełniającego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, której 
projekt stanowi  załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 8 Następny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 
3-letniego Technikum Uzupełniającego Dla Dorosłych w Białej Rawskiej  
ul. 15 Grudnia 9 w 3-letnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Białej 
Rawskiej ul.15 Grudnia 9. 

Omówienia  projektu uchwały dokonał Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej: 

Art. 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) daje możliwość 
organom prowadzącym m.in. dotychczasowe technika uzupełniające dla dorosłych 
przekształcenia w licea ogólnokształcące dla dorosłych w terminie do 31 sierpnia 
2015 r. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej  
ul. 15 Grudnia 9 widzi zainteresowanie kształceniem w liceum ogólnokształcącym 
przez osoby dorosłe dlatego wnioskuje o przekształcenie zgodnie z dyspozycją  
w/w ustawy 3-letniego technikum uzupełniającego dla dorosłych w Białej Rawskiej 
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ul. 15 Grudnia 9 w 3-letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych w Białej 
Rawskiej ul. 15 Grudnia 9. 

Komisja Oświaty pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt niniejszej 
uchwały zamierzającej przekształcenie powyższej szkoły dla dorosłych.  

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę V/28/2015 w sprawie 
zamiaru przekształcenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego Dla Dorosłych w 
Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9 w 3-letnie Liceum Ogólnokształcące Dla 
Dorosłych w Białej Rawskiej ul.15 Grudnia 9, której projekt stanowi załącznik  
nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 9 W tym punkcie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powołania 
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na zastępcę dyrektora ds. 
lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej: 

 Zgodnie z art.49 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz.217 z późniejszymi zmianami) w podmiocie 
leczniczym nie będącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko 
zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem. W związku  
z tym, iż dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Rawie Mazowieckiej nie jest lekarz, zachodzi konieczność przeprowadzenia 
konkursu na powyższe stanowisko.  

Konkurs przeprowadza, zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre 
stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą  
( Dz.U. z 2012r. poz.182), komisja konkursowa powołana przez podmiot tworzący. 
W skład komisji konkursowej wchodzą: od 3 do 6 przedstawicieli podmiotu 
tworzącego, w tym przynajmniej 1 lekarz, przedstawiciel Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, przedstawiciel Okręgowej 
Rady Lekarskiej, Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych właściwych ze względu 
na siedzibę podmiotu leczniczego oraz przedstawiciel zakładowych organizacji 
związkowych działających w podmiocie leczniczym (§ 10, pkt 2 cytowanego wyżej 
Rozporządzenia). Przewodniczącego komisji wskazuje podmiot tworzący. 
Proponuje się powołać komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w następującym składzie:  
- Andrzej Latek - przedstawiciel podmiotu tworzącego-przewodniczący;  
- Witold Szymański - przedstawiciel podmiotu tworzącego-członek;  
- Tadeusz Damaz - przedstawiciel podmiotu tworzącego-członek;  
- Małgorzata Rudniak - przedstawiciel Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej-członek;  
- Marek Jarzębski - przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi-członek;  
-Elżbieta Krokocka - przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych  
w Łodzi - członek.  
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Opinię pozytywną Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił 

jej przewodniczący – radny Marian Krzyczkowski. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 

na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr V/29/2015 w sprawie w sprawie powołania 
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na zastępcę dyrektora  
ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej, która stanowi  załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 10 Punkt ten dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmian w statucie SPZOZ  
w Rawie Mazowieckiej. 

Referującym powyższy temat też był Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej: 

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 217 z późniejszymi zmianami) statut podmiotu 
leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący. Podmiot 
tworzący wprowadza również zmiany do statutu. Ponieważ w załączniku do Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
"Struktura Organizacyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej„ wyszczególnione są wszystkie komórki organizacyjne  
i samodzielne stanowiska pracy funkcjonujące w Zakładzie, dlatego też konieczne 
stało się uwzględnienie w strukturze nowych stanowisk pracy takich jak: stanowisko 
ds. obsługi prawnej i stanowisko pełnomocnika ds. Systemu Jakości. Utworzenie 
stanowiska ds. obsługi prawnej wiąże się z koniecznością zatrudnienia radcy 
prawnego, dla zapewnienia właściwego kierowania Zakładem. Natomiast 
zatrudnienie pełnomocnika ds. Systemu Jakości niezbędne jest do zapewnienia 
prawidłowego prowadzenia dokumentacji i spraw w zakresie ISO. W wyniku 
reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej, z dniem 01.01.2014 roku nastąpiło znaczne ograniczenie jego 
działalności. Obecnie Zakład świadczy usługi zdrowotne w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej, dla około 1800 populacji, i medycyny pracy. Przy  
tak ograniczonej działalności Zakładu nie ma potrzeby utrzymywania 
dotychczasowego stanu liczebnego członków Rady Społecznej SPZOZ. Dlatego też 
proponuje się zmniejszenie ogólnej liczby członków z 11 do 9, i dla ujednolicenia 
liczby przedstawicieli z poszczególnych Gmin i Miast z terenu Powiatu Rawskiego 
tj. po 1 przedstawicielu, zmniejszenie liczby z 3 do 1 przedstawicieli wybieranych 
przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka. Ponieważ zarówno ogólną liczbę członków 
Rady Społecznej, jak i liczbę przedstawicieli z poszczególnych jednostek samorządu 
terytorialnego określa Statut Zakładu zatem, aby powołać Radę Społeczną, na nową 
kadencję, w pomniejszonym składzie zachodzi konieczność wprowadzenia  
w Statucie proponowanych zmian. Kadencja Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w obecnym 
składzie kończy się w roku bieżącym. W Statucie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej stanowiącym załącznik do 
Uchwały Nr XVII /123/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
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z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ( Dz. Urz. 
Województwa Łódzkiego z 2014 roku poz. 2815) proponuje się wprowadzenie 
następujących zmian: 

1) w § 18 Statutu: 
a) ust. 8 otrzymuje brzmienie; „ 8. Rada Społeczna składa się z 9 członków.”, 
b) w ust. 9, pkt.2, lit b otrzymuje brzmienie: „ b) przedstawiciel miasta Rawa 

Mazowiecka – 1 osoba,”; 
2) w Załączniku do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej "Struktura Organizacyjna Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej„ w ust.2 po pkt. 3 
dodaje się pkt. 4 i pkt 5 w brzmieniu: 

„4) pełnomocnik ds. Systemu Jakości,”, „5) samodzielne stanowisko  
ds. obsługi prawnej.”. 

Pozytywną opinię komisji zdrowia przedstawił jej przewodniczący  - Marian 
Krzyczkowski. 

Pan radny Łukasz Salamon zapytał jakie są skutki finansowe proponowanych 
zmian – odpowiedział Pan Dyrektor Latek, że nie praktycznie żadnych skutków. 

Pan radny Adrian Galach zapukała czemu w zmianach w Radzie Społecznej 
ulega zmniejszeniu liczba przedstawicieli Miasta Rawa Mazowiecka. Odpowiedział 
Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski, informując, iż inne samorządy też mają  
po jednym przedstawicielu, a poza tym obecny SPZOZ to właściwie tylko 
przychodnia POZ przy ul. Niepodległości i medycyna pracy; nie jest to już taka 
rozbudowana struktura organizacyjna. 

Pan radny Jarosław Uchman zapytał czy zmniejszenie przedstawicieli Miasta 
Rawa Mazowiecka nie wpłynie na współpracę z Miastem Rawa Mazowiecka  
w sprawach dotyczących Szpitala (i np. spłacania długów dotychczasowych). 
Odpowiedział Pan Starosta Matysiak, który powiedział, że nie chciałby by tak było. 

Pa radny Jarosław Uchman podtrzymał twierdzenie, że zmniejszenie liczby 
członków Rady Społecznej nie jest korzystne, bo jest to mniej głosów doradczych. 
Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski wyjaśnił, że Rada Społeczna nie jest 
organem doradczym dyrektora SPZOZ, a brak dwóch przedstawicieli Miasta Rawa 
Mazowiecka nie wpłynie na rozwój placówki usytuowanej obecnie przy  
ul. Niepodległości 8. Jak zaznaczył Pan Wicestarosta Krzyczkowski stwierdził,  
iż mniej osób w Radzie Społecznej spowoduje, że przynajmniej nie będą tracić czasu 
(że względu na brak quorum). 

Pan wicestarosta Marian Krzyczkowski przedstawił pozytywną opinię Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej. 

 Rada Powiatu Rawskiego, przy trzech głosach przeciw i jednym 
wstrzymującym się, podjęła uchwałę nr V/30/2015 w sprawie zmian w statucie 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, której projekt stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży 
służbowej Radnego Rady Powiatu Rawskiego: 

 W uchwale Nr XXII/114/2000 z 200 roku Rada Powiatu Rawskiego określiła 
zwrot kosztów używania przez radnego, w celach służbowych, samochodu nie 
będącego własnością powiatu: 
- dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3; 
- dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3. 

Uchwała zakładała waloryzację określonych stawek o wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do kwartału poprzedzającego miniony 
kwartał. jednocześnie w uchwale tej upoważniono Pana Wacława Jacka Adamczyka  
- ówczesnego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do wystawiania polecenia 
wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady. W obecnej chwili powyższa 
uchwała z 2000 roku stała się nieaktualna wobec zmiany składu rady i osoby 
wiceprzewodniczącego. Dlatego też proponuje się wyznaczenie osoby aktualnie 
piastującej funkcję wiceprzewodniczącego w niezależnej uchwale od uchwały 
określającej zasady rozliczenia kosztów podróży służbowej radnego, które  
to regulacje wykazują dłuższą trwałość. 

Wysokość stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego określone 
zostały w nawiązaniu do powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów 
prawa tj. do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 marca 2002 roku  
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 
nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271 ze zm., Dz. U. z 2004 
r. Nr 237 poz. 2376, z 2007 r. Nr 201 poz. 1462, z 2011 r. Nr 61 poz. 308) i wynoszą 
odpowiednio: 0,5214 zł za km dla silników o pojemności do 900 cm3 i 0,8358 zł za 
km dla silników o pojemności powyżej 900 cm3. Druga uchwała upoważnia 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Grzegorza Stefaniaka do udzielenia 
polecenia wyjazdu służbowego Przewodniczącej Rady.  

Rada Powiatu Rawskiego podjęła jednogłośnie uchwałę nr V/31/2015  
ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej Radnego Rady Powiatu 
Rawskiego, której projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Rawskiego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla 
przewodniczącej Rady Powiatu. 

W uchwale Nr XXII/114/2000 z 200 roku Rada powiatu rawskiego określiła 
zwrot kosztów używania przez radnego, w celach służbowych, samochodu nie 
będącego własnością powiatu: 
- dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3; 
- dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3. 
Uchwała zakładała waloryzację określonych stawek o wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do kwartału poprzedzającego miniony 
kwartał. jednocześnie w uchwale tej upoważniono Pana Wacława Jacka Adamczyka  
- ówczesnego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do wystawiania polecenia 
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wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady. W obecnej 
chwili powyższa uchwała z 2000 roku stała się nieaktualna wobec zmiany składu 
rady i osoby wiceprzewodniczącego. Dlatego też proponuje się wyznaczenie osoby 
aktualnie piastującej funkcję wiceprzewodniczącego w niezależnej uchwale od 
uchwały określającej zasady rozliczenia kosztów podróży służbowej radnego, które  
to regulacje wykazują dłuższą trwałość. 
Wysokość stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego określone zostały  
w nawiązaniu do powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa  
tj. do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących 
własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271 ze zm., Dz. U. z 2004 r. Nr 237 poz. 
2376, z 2007 r. Nr 201 poz. 1462, z 2011 r. Nr 61 poz. 308) i wynoszą odpowiednio: 
0,5214 zł za km dla silników o pojemności do 900 cm3 i 0,8358 zł za km dla 
silników o pojemności powyżej 900 cm3. Druga uchwała upoważnia 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Grzegorza Stefaniaka do udzielenia 
polecenia wyjazdu służbowego Przewodniczącej Rady Powiatu. 

Rada Powiatu Rawskiego podjęła jednogłośnie uchwałę nr V/32/2015 w 
sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rawskiego do 
wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącej Rady Powiatu, 
której projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad 
zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym  
do udziału w jej pracach, wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach 
Komisji. 

W uchwale Nr XXXIX/243/2002 Rady Powiatu Rawskiego z 17 maja 2002 
roku ustalone zostały zasady zwrotu wydatków poniesionych przez członków 
Komisji w czasie udziału w jej pracach. 
Uchwała ta w zakresie wysokości stawek zwrotu kosztów używania samochodu do 
celów służbowych przez członków komisji odsyłała do uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego nr XXII/114/2000 z 18 października 2000 r. w sprawie ustalenia stawek 
za jeden kilometr przebiegu i wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
udzielającego polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Powiatu. 
Zmiana uchwały nr XXII/114/2000 spowodowała konieczność wprowadzenia 
zmiany w uchwale ustalającej zasady zwrotu wydatków członkom Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. Zaproponowana zmian spowoduje utrzymanie 
jednakowej stawki zwrotu kosztów używania samochodu do celów służbowych 
przez radnych i członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
Rada Powiatu Rawskiego podjęła jednogłośnie uchwałę nr V/33/2015 w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu członkom Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach, 
wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach Komisji, której projekt 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/26/2006 Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla 
Radnych Powiatu Rawskiego. 
 Założenia projektu uchwały przedstawił Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu: 

Zaproponowana zmiana uchwały dotyczy ustalenia wysokości diety dla 
wiceprzewodniczącego komisji stałej rady, który przewodniczy posiedzeniu komisji 
w razie nieobecności jej przewodniczącego. Proponuje się by w tym przypadku 
wiceprzewodniczący komisji otrzymywał dietę w wysokości należnej 
przewodniczącemu tj. 15%kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. Zmiana 
ta uzupełni lukę w zakresie ustalonych diet dla radnych powiatu, które zostały 
przyjęte uchwałą Rady Powiatu Nr III/26/2006 z 29 grudnia 2006 roku. 
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały  
– taką opinię przedstawił jej przewodniczący Ryszard Imioła 
 Rada Powiatu Rawskiego podjęła jednogłośnie uchwałę nr V/34/2015  
w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr III/26/2006 Rady Powiatu Rawskiego z 
dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Powiatu 
Rawskiego, której projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 15 W tym punkcie przedstawiona została informacja o sytuacji na rynku pracy 
w powiecie rawskim za 2014 rok.  

Informację przedstawiła Pani Bożena Woźniak – Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy. Stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu.  

Pan radny Bogdan Pietrzak zabrał głos, stwierdzając że wcale nie jest tak 
dobrze jakby się wydawało. Należy zwrócić uwagę na rozwój polskiej rodzimej 
przedsiębiorczości, tak byśmy nie stawali się tania siła robocza dla przedsiębiorstw 
zagranicznych. 

Pan Starosta Józef Matysiak, stwierdził że urzędu pracy nie należy postzrgać 
jako instrumentu rozwiązywania problemu bezrobocia. Samorząd Powiatu 
doprowadził m.in. do powstania podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
gdzie powstały zakłady pracy. 

Informacja o rynku pracy została przyjęta przez Radę Powiatu jednogłośnie. 
 
Ad.16 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym 
złożył  Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

Rada Powiatu Rawskiego piątej kadencji na swojej III sesji w dniu 30 grudnia 
2014 roku podjęła następujące uchwały: 
1. Nr III/7/2014 w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego; 
2. Nr III/8/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  

na lata 2014-2025; 
3. Nr III/9/2014 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Powiatu Rawskiego  

w Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej; 
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4. Nr III/10/2014 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Powiatu 

Rawskiego  
do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury; 

5. Nr III/11/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Rawskiego; 
6. Nr III/12/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu  

i Finansów; 
7. Nr III/13/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty,  

Kultury i Sportu; 
8. Nr III/14/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Polityki 

Społecznej; 
9. Nr III/15/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Komunikacji, 

Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego; 
10. Nr III/16/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami; 
11. Nr III/17/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej; 
12. Nr III/18/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Statutowej. 

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 pięć posiedzeń omawiając 

następujące sprawy: 
30.12.2014 r.: 

1) Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż sprzętu i aparatury 
medycznej przez SP ZOZ; 

2) Podjął uchwałę w sprawie umorzenia należności pieniężnych od SP ZOZ na 
kwotę 200.000 zł z tytułu udzielonej przez powiat pożyczki; 

3) Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu i zmian w planach 
finansowych na 2014 rok. 

9.01.2015r.: 

1) Podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do projektu budżetu powiatu 
na 2015 rok; 

2) Podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla powiatu rawskiego. 

13 stycznia 2015 r.: 

1) Zapoznał się z wnioskiem w sprawie lokalizacji kablowej sieci 
elektroenergetycznej niskiego napięcia w działce nr ewidencyjny 50,  
w obrębie nr 29 Turobowice, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej  
nr 4118E Pukinin –Mogielnica  (Wydział przygotuje szczegółowa analizę);  

    2) Rozpatrzył wniosek, Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ul. Niepodległości 8,  wszczęcia 
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postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. 
lecznictwa; 

    3) Zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej,  
ul. Niepodległości 8; 

     4)  Uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   

         dla gminy Regnów, fragmenty wsi: Annosław, Kazimierzów Podskarbice  

         Królewskie, Podskarbice Szlacheckie, Regnów i Sowidół z uwagami :  

         określenia minimalnej powierzchni działki budowlanej,  usytuowania  

         budynków przy granicy lub odsunięcia się od granicy);  

    5) Zatwierdził rozstrzygnięcie przetargu na dzierżawę gruntów przy ul. Osada 
Dolna w Rawie Mazowieckiej ( 16.000 zł za 23 ha)  

    6)  Przyjął Plan pracy Zarządu Powiatu na 2015 rok; 

     7) Rozpatrzy pozytywnie wnioski Dyrektora Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych 
im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej ( obóz sportowy-5.000 zł) oraz Dyrektora 
Zespołu Placówek specjalnych (ferie w siodle – 1.800 zł). 

20 stycznia 2015 r.: 

1) Przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Rawski za 2014 rok; 

    2) Zapoznał się z informacją o działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
w 2014 roku; 

    3)  Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania radnych do 
składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku; 

    4)  Zatwierdził Harmonogram pracy aptek na luty i marzec 2015 roku; 

    5)  Przyjął propozycje porządku IV Sesji Rady Powiatu. 

27.01.2014 r.: 

       1) Zapoznał się z Kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych na 2015 r.;   
      2) Rozpatrzył  projekt umowy na korzystanie z basenu przez młodzież szkół    
          podległych    powiatowi. 
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Do przedstawionej przez Pana Starostę informacji uwag nie było. 
 
Ad.15  W punkcie Interpelacje Radnych - głosów  nie było.  
 
Ad.16 W punkcie sprawy różne i wolne wnioski:  

Pan radny Bogdan Pietrzak zapytał co dalej ze Szpitalem w Rawie 
Mazowieckiej, bo takie zapytania kierują do niego mieszkańcy powiatu. 

Odpowiadając Pan Starosta Józef Matysiak powiedział, że od początku 
funkcjonowania Powiatu Rawskiego mamy do prowadzenia szpital, a nie mają 
takiego szpitala duże większe i bogatsze powiaty w województwie. Przez wiele lat 
odpowiedzialność ta była wykonywana też w wymiarze finansowym. Szpital jest  
w kontrakcie terytorialnym (rozporządzenie Rady Ministrów). Dzierżawca Szpitala 
(firma AMG) zobowiązany jest w dalszym ciągu do rozpoczęcia budowy pawilonu 
szpitala. Są realizowane przez Dzierżawcę jego zobowiązania, szpital funkcjonuje, 
prowadzone są prace projektowe dotyczące budowy. Nie ma ograniczeń jeżeli 
chodzi o świadczenia. 

Pan radny Jarosław Uchman zapytał czy wiceprzewodniczący Rady Powiatu  
i Przewodniczący Klubu Radnych PIS znają szczegóły umowy dzierżawy szpitala  
z AMG i harmonogram budowy szpitala. Pytani odpowiedzieli, że nie znają takich 
zapisów, w związku z czym radny Uchman wniósł o zapoznanie nowych radnych  
z umową i załącznikami. Pan wicestarosta Krzyczkowski odpowiedział, że umowa  
z załącznikami jest na stronie internetowej, ale jeżeli jest taka potrzeba to jesteśmy 
w stanie udostępnić te informacje na piśmie. 

Pan radny Jarosław Uchman zapytał czy do starostwa wpływają takie 
informacje, że zdarzały się przypadki współpłacenia za udzieloną pomoc.  

Odpowiedział Pan wicestarosta Marian Krzyczkowski, informując, że takie 
sygnały nie dotarły. 

Pani radna Teresa Pietrzak zapytała o Kontrakt Terytorialny i jak to się do 
tego, żeby beneficjentem pomocy była firma AMG. 

Odpowiedział Pan Starosta Matysiak, informując, iż właścicielem 
nieruchomości nadal jest Powiat,  a beneficjentem mogą być podmioty niepubliczne. 

 
Ad.17 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1250 dokonała zamknięcia 
obrad  IV sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj  
 
 


