
P R O T O K Ó Ł  NR XXV/2013 

z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 10 maja 2013 roku w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka o godz. 9
00

 

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 13 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 

wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji. 

 

Ad. 2 Do zaproponowanego porządku obrad XXV sesji uwag nie zgłoszono i został on 

przyjęty przez Radę Powiatu Rawskiego jednogłośnie. 

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 zmian w budżecie powiatu roku bieżącego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 

2013-2024. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu 

Rawskiego- Strategia Rozwoju na lata 2007-2013. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/228/2010 Rady Powiatu Rawskiego  

z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek 

zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu rawskiego przez podmioty inne niż 

ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego 

10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rawie 

Mazowieckiej ul. Reymonta 14 

11. Podjęcie uchwały w sprawie założenia 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

12. 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. 

13. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012- 2017. 

14. Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie rawskim. 

15. Informacja z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej za rok 2012, 

wraz ze sprawozdaniem finansowym.  

16. Informacja Starosty Rawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz o pracy Zarządu 

w okresie międzysesyjnym. 

17. Interpelacje radnych. 

18. Zapytania i wolne wnioski. 

19. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XXIV sesji 

Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 21 marca 2013 r. Do treści powyższego 

protokołu uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła protokół z XXIV sesji Rady Powiatu 

Rawskiego. 

 

Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie zmian 

w budżecie powiatu na 2013 r. 

O zabranie głosu Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Marzenę Pakuła           

– Skarbnik Powiatu Rawskiego, która omówiła projektowane zmiany w budżecie 

roku bieżącego: 

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FN-I.3113.2.30.2013 z dnia  

29 marca 2013 roku dokonano zmiany w zakresie przeznaczenia dotacji celowej 

zaplanowanej na 2013 rok w dziale 754, rozdziale 75411, polegającej na rozszerzeniu 

zakresu rzeczowego zakupów inwestycyjnych, które mogą być realizowane  

w ramach tej dotacji, o zakup oprogramowania i licencji. 

Dokonuje się zmian w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Białej Rawskiej. 

Dokonuje się zmian w planie wydatków ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej, 

zmniejsza się wydatki bieżące a zwiększa wydatki majątkowe (projekty 

dofinansowywane ze środków UE). 

Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 131 342 zł, środki zostaną 

przeznaczone na wydatki bieżące (rozdział 85111) i majątkowe (rozdział 80130). 

Zgodnie z umową nr 46/EWRŁ/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku, zawartą     

z Województwem Łódzkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, zwiększa się dochody o kwotę 77 350 

zł. Środki w wysokości 91 000 zł (13 650 zł, wkład własny powiatu) zostaną 

przeznaczone na wydatki majątkowe Projektu: „Edukacyjne Wrota Regionu 

Łódzkiego”. Całkowita wartość Projektu 455 000 zł. Zadanie będzie realizowane      

w 2013 i 2014 roku. 

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych - zwiększenia: 

- 15 000 zł „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Rawie Mazowieckiej” - projekt (rozdz. 80130); 

- 110 000 zł „Przebudowa kanalizacji wewnętrznej wraz z remontem łazienek  

w budynku internatu przy ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej”(rozdz. 

80130, 90095); 

- 90 933 zł „Wyposażenie pracowni samochodowej” Projekt „Dobry zawód to skarb” 

WND-POKL.09.02.00-10-228/11 (80195); 

- 41 350 zł „Wyposażenie pracowni hotelarskiej” - Projekt „Kompetencje dla 

przyszłości” WNDPOKL 09.02.00-10-094/11 (80195); 

- 91 000 zł „Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego” Projekt „Edukacyjne 

Wrota Regionu Łódzkiego” 46/EWRŁ/2013 (80195). 
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Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o opinię Komisji Budżetu  

i Finansów – opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan radny Ryszard Imioła, 

który poinformował o pozytywnej opinii komisji w zakresie proponowanych zmian. 

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 

na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXV/174/2013  

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2013, której projekt stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-2024. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła   

– Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Zgodnie z umową nr 46/EWRŁ/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku, zawartą  

z Województwem Łódzkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, zwiększa się nakłady na Projekt 

„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”. Zadanie będzie realizowane w 2013 i 2014 

roku - całkowita wartość Projektu 455 000 zł: 

Rok 2013 – 91 000 zł, w tym 13 650 zł (20% wkładu własnego); 

rok 2014 – 364 000 zł, w tym 54 600 zł (80% wkładu własnego). 

Środki zostaną przeznaczone na „Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego”. 

Opinię Komisji Budżetu i Finansów  przedstawił Przewodniczący Komisji Pan 

radny Ryszard Imioła, który poinformował o pozytywnej opinii komisji w zakresie 

proponowanych zmian. 

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 

na Sali, podjęła jednogłośnie, uchwałę nr XXV/175/2013 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-2024, której 

projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmiany w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia 

Rozwoju na lata 2007-2013”. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej: 

W związku z planowanym do realizacji przez Województwo Łódzkie 

projektem pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”, gdzie jednym z Partnerów 

jest Powiat Rawski, konieczne jest dołączenie do wniosku o dofinansowanie ww. 

projektu dokumentu pn. "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia 

Rozwoju na lata 2007-2013". Wobec powyższego w dokumencie tym konieczne jest 

dokonanie zmiany polegającej na uzupełnieniu jego treści o projekt „Edukacyjne 

Wrota Regionu Łódzkiego”, którego realizację planuje się na lata 2013-2014. 

Celem głównym projektu jest rozwój w pełni zinformatyzowanego systemu 

oświatowego, opartego o elektroniczne usługi edukacyjne, co przyczyni się do 

zmniejszenia istniejących dysproporcji w dostępie do usług elektronicznych. 
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Realizacja projektu przyczyni się do budowy i rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego opartego na szybkim i bezpośrednim dostępie do wiedzy  

i informacji, zwiększenia wykorzystania zaawansowanych technik informacyjnych  

i komunikacyjnych oraz ograniczenia cyfrowego wykluczenia mieszkańców. 

W Powiecie Rawskim chęć uczestnictwa w ww. projekcie zadeklarowały 4 szkoły 

ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Rawski. 

Pani radna Katarzyna Urbańska zapytała w jaki sposób szkoły będą deklarować 

chęć uczestniczenia w projekcie – Pan Dyrektor Latek odpowiedział, że szkoły będą 

zgłaszać zapotrzebowanie na poszczególne elementy wyposażenia np. tablice 

multimedialne. 

Pani radna poprosiła tez o przygotowanie informacji w jaki sposób ten program 

Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego będzie wyglądał w poszczególnych szkołach, 

ile tablic multimedialnych ilu nauczycieli będzie przeszkolonych - Pan Dyrektor 

Latek poinformował, że jego wydział przygotuje taką informację dla pani radnej. 

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji  – przedstawił 

Przewodniczący Komisji - Pan radny Bogdan Batorek.  

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 

na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXV/176/2013 w sprawie wprowadzenia 

zmiany w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na 

lata 2007-2013”, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 7  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 

podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego 

Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie  Mazowieckiej. 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 

Polityki Społecznej: 

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 217) statut podmiotu leczniczego 

nie będącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący oraz wprowadza zmiany do 

statutu. W związku z powyższym Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej złożył 

wniosek o wprowadzenie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej polegających na utworzeniu  

w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej  

ul. Niepodległości 8 poradni leczenia bólu i tlenoterapii domowej. 

Zmiany te dokonywane są w związku z tym, że Zakład planuje rozszerzyć swoją 

działalność o usługi w zakresie leczenia bólu i tlenoterapii domowej oraz ubiegać się 

o ich realizację w ramach środków publicznych na podstawie umowy z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. Aby SPZOZ mógł przystąpić do konkursu ofert na świadczenie 

usług o których mowa wyżej musi dokonać wpisu w/w komórek organizacyjnych  

w Statucie. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w Statucie 

SPZOZ w przedmiotowym zakresie. 

O pozytywnej opinii Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej poinformował jej 

wiceprzewodniczący – Pan radny Jarosław Kobierski. 
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Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 

na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXV/177/2013 w sprawie wprowadzenia 

zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie  

Mazowieckiej, której projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 8 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 

Polityki Społecznej: 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.330) roczne sprawozdanie finansowe 

jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej jest 

Powiat Rawski. Tak więc podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Rawskiego jest 

spełnieniem ustawowego obowiązku. 

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 217) Powiat Rawski, jako organ tworzący dla 

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej może w terminie 3 miesięcy od upływu terminu 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego pokryć ujemny wynik finansowy Zakładu 

za rok obrotowy tego Zakładu, jeżeli wynik ten po dodaniu kosztów amortyzacji, ma 

wartość ujemną - do wysokości tej wartości. Ponieważ Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej znajduje się w bardzo trudnej 

sytuacji finansowej i nie jest w stanie pokryć straty we własnym zakresie, dlatego też 

strata w wysokości 106.341,76 zł zostanie pokryta ze środków własnych Powiatu 

Rawskiego. 

 Pani radna Katarzyna Urbańska zapytała czego dotyczą należności wobec NFZ 

na koniec 2012 roku (1.440.077,53 zł) – Pan Daniel Aptapski Dyrektor SPZOZ 

odpowiedział że dotyczy to należności i faktur SPZOZ wystawionych z miesiąca 

grudnia 2012 r., których realizacja nastąpiła w miesiącu styczniu 2013 roku. 

 Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał co dalej z przekształceniem SPZOZ i jak 

będzie wyglądała sytuacja finansowa SPZOZ w kolejnych latach – Pan Dyrektor 

SPZOZ odpowiedział, że SPZOZ skupia się na osiągnięciu jak najkorzystniejszych 

wyników finansowych i żeby działalność SPZOZ ze sprzedaży w kolejnych latach 

przynosiła zysk.  

Pan wicestarosta Marian Krzyczkowski powiedział, że wszystkie działania 

SPZOZ zmierzają do tego by osiągnąć pozytywny wynik finansowy, chociaż na takie 

zdarzenia jak znaczne zmniejszenie wysokości kontraktu nie możemy mieć wpływu, 

dlatego też pomoc wynajętej firmy zewnętrznej ma służyć opracowaniu 

alternatywnych rozwiązań w takich przypadkach. Jeżeli chodzi o przekształcenie to 

są dwa ograniczenia czyli wyczerpanie środków finansowych przewidzianych  

w ministerstwie i koniec tego roku kiedy to można skorzystać z programu 

przekształcenia.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Dobek poprosił o wyjaśnienie 

pana Dyrektora SPZOZ dotyczące stwierdzenia biegłego rewidenta, że istnieje realne 
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zagrożenie płynności finansowej SPZOZ – Pan Aptapski wyjaśnił, iż wpływa na to 

ujemna wartość kapitałów własnych i ta sytuacja trwa od kilku lat; wyjściem na 

pewno jest restrukturyzacja zobowiązań która jest dokonywana. 

Pan radny Bogdan Batorek zapytał czy już jest zatrudniona firma zewnętrzna 

do opracowania innego wariantu dla SPZOZ i do kiedy będziemy wiedzieć jaki 

wariant wybieramy. 

Pan wicestarosta Krzyczkowski poinformował, że umowa jest do 17 czerwca 

bieżącego roku, a firma ma przeanalizować wszystkie dostępne możliwości a wnioski 

już powinniśmy znać wcześniej. 

O pozytywnej opinii Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej poinformował jej 

wiceprzewodniczący – Pan radny Jarosław Kobierski. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych, obecnych w chwili głosowania 

na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXV/178/2013 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

 Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, której projekt stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 9. Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 

podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/228/2010 Rady Powiatu 

Rawskiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji 

udzielonych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu 

rawskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego. 

 Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej: 

 Art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty nakłada na samorządy dotujące szkoły i placówki publiczne oraz 

niepubliczne obowiązek ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając  

w szczególności podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, które powinny być 

zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz 

termin i sposób rozliczenia dotacji. Obowiązek ten został spełniony przez Powiat 

Rawski w uchwale Nr XLIV/228/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 27 sierpnia 

2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek 

zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu rawskiego przez podmioty inne 

niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego. 

Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy  

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 979) dodała ust. 3i do art. 80 ustawy o systemie oświaty mówiący o tym, że 

szkołom publicznym, o których mowa w art. 80 ust. 3 w których zajęcia dydaktyczno 

- wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się  

w kwietniu lub czerwcu, dotacje przysługują także na absolwentów tych szkół,  

w okresie od miesiąca następującego po miesiącu , w którym ukończył szkołę  

do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. Powyższa ustawa  
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z 27 lipca 2012 r. zmieniła również brzmienie dotychczasowego art. 90 ust. 3 ustawy  

o systemie oświaty. Zmiana ta dotyczy szkół i placówek niepublicznych  

o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionych w ust. 2a, gdzie jest mowa  

o tym, że dotacja przysługuje na ucznia, który uczestniczył w co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. Kolejną zmianą jest 

uwzględnienie przy naliczaniu dotacji za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień 

absolwentów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, którzy 

kończą zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w kwietniu lub czerwcu. Zgodnie  

z zapisami w w/w ustawy szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych,  

w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują także 

dotacje na absolwentów tych szkół, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze 

w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub 

czerwcu, na każdego absolwenta w okresie od miesiąca następującego po miesiącu  

w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył 

szkołę. Niniejsza uchwała reguluje zmiany o których mowa powyżej. 

 Pan radny Bogdan Batorek wyraził wątpliwość czy dyrektorzy szkół będą 

wykazywać frekwencję niższą niż 50% co wiązałoby się ze stratą dla szkoły i drugi 

zapis który mówi o konieczności płacenia szkole do końca roku szkolnego mimo,  

że uczeń już dawno opuścił szkołę i otrzymał dyplom.  

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji  – przedstawił 

Przewodniczący Komisji - Pan radny Bogdan Batorek.  

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych, obecnych w chwili głosowania 

na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXV/179/2013 w sprawie zmiany uchwały 

Nr XLIV/228/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek zakładanych 

oraz prowadzonych na terenie powiatu rawskiego przez podmioty inne niż 

ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego, której projekt stanowi załącznik  

nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 10 W następnym punkcie podjęto uchwałę w sprawie likwidacji 2-letniej Szkoły 

Policealnej dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 

Polityki Społecznej: 

Rada Powiatu Rawskiego podjęła w dniu 8 lutego 2013 r. uchwałę  

o wyłączeniu 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej  

ul. Reymonta 14 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej ul. Reymonta 14, a następnie uchwałę o zamiarze likwidacji 2-letniej 

Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 

W piśmie z dnia 25 lutego 2013 r. Łódzki Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię 

w przedmiocie likwidacji 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rawie 

Mazowieckiej ul. Reymonta 14, która stanowi podstawę dalszych czynności 

likwidacyjnych tej szkoły. Ostatnia klasa 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych 

zakończyła edukację w roku szkolnym 2009/2010 i obecnie nie są realizowane w niej 

żadne zajęcia dydaktyczne, z uwagi na brak zainteresowania proponowanymi 
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formami kształcenia w środowisku lokalnym. Wobec powyższego, likwidacji 

poddaje się cały typ szkoły - 2-letnią Szkołę Policealną dla Dorosłych w Rawie 

Mazowieckiej ul. Reymonta 14. Na podstawie art 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

podejmując uchwałę o likwidacji jednostki budżetowej organ prowadzący powinien 

rozstrzygnąć kwestie dotyczące majątku oraz zobowiązań likwidowanej jednostki.  

W przedmiotowej sprawie jest to zbędne (bezprzedmiotowe), gdyż likwidowana 

jednostka wchodziła w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta 

w Rawie Mazowieckiej i nie posiadała wyodrębnionego majątku, nie prowadzi 

wyodrębnionej rachunkowości, a więc na dzień likwidacji nie będzie posiadała 

żadnych zobowiązań. 

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji  – przedstawił 

Przewodniczący Komisji - Pan radny Bogdan Batorek.  

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych, obecnych w chwili głosowania 

na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXV/180/2013 w sprawie likwidacji           

2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14, 

której projekt stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 11 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 

podjęcie uchwały  w sprawie założenia 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 

Polityki Społecznej: 

Z wnioskiem o założenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rawie 

Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 wystąpił dyrektor Zespołu Szkół - Centrum 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 

ul. Zwolińskiego 46. Z dniem 1 września 2012 r. do szkół zawodowych wkroczyła 

kolejna reforma zarówno programowa jak i strukturalna. Ustawodawca przewidział 

kształcenie dorosłych w formie trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 

oraz kursów kwalifikacyjnych dających możliwość uzupełnienia wykształcenia 

zawodowego poprzez realizację kolejnych kwalifikacji przewidzianych podstawą 

programową kształcenia zawodowego. Do tego typu działań edukacyjnych ZSCEZiU 

im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego 46, w skład 

którego wchodzą różne typy szkół jest przygotowany, gdyż posiada zarówno bazę 

techno-dydaktyczna jak i dobrze przygotowanych nauczycieli oraz opracowane 

programy nauczania konieczne do realizacji zajęć edukacyjnych. Szkoła od wielu lat 

prowadzi kształcenie dla dorosłych w ramach technikum uzupełniającego dla 

dorosłych - ostatni nabór odbył się we wrześniu 2012 r. Ponadto kształcenie 

dorosłych jest naturalną formą uzupełnienia wykształcenia przez uczniów zasadniczej 

szkoły zawodowej, wchodzącej w skład w/w zespołu szkół, którzy corocznie 

opuszczają szkołę. Zgodnie z art. 7 ust. 3 i art 10 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 z późn. zm) z dniem 1 września 2013 r. likwiduje się klasę 

pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego technikum 

uzupełniającego dla dorosłych, co jest jednoznaczne z tym, że nie prowadzi się 
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naboru do klas pierwszych w tym typie szkoły a uczniowie, którzy nie ukończą klasy, 

która ulega likwidacji mogą kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla 

dorosłych. W związku z powyższym, utworzenie Liceum Ogólnokształcącego dla 

dorosłych jest jak najbardziej zasadne. 

Pan radny Batorek pytając o nowo utworzoną szkołę zapytał czy w tej szkole 

musi być wicedyrektor – Pan Dyrektor Latek odpowiedział, ze ustawa o systemie 

oświaty przewiduje ramowe wzory statutów których jest stanowisko wicedyrektora. 

Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji  – przedstawił 

Przewodniczący Komisji - Pan radny Bogdan Batorek.  

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych, obecnych w chwili głosowania 

na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXV/181/2013 w sprawie założenia              

3 - letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej         

ul. Zwolińskiego 46, której projekt stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 12 W następnym punkcie podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii 

zajęciowej lub jego doposażenie. 

Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Halina Bartkowicz  

- Błażejewska – Dyrektor Powiatowego centrum Pomocy Społecznej: 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 63, poz. 587) za zgodą powiatu nie więcej niż 3% środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na pokrycie rocznych kosztów działalności warsztatu można wykorzystać na 

niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe 

wyposażenie. Prośba o wyrażenie takiej zgody wpłynęła od Samorządowego 

Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej, jednostki prowadzącej Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej. 

Pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił jej 

przewodniczący Pan radny Witold Szymański. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych, obecnych w chwili głosowania 

na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXV/182/2013 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 10 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 13 W tym punkcie podjęto uchwałę dotyczącą zmiany uchwały w sprawie 

przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata  

2012 - 2017. 

Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Halina Bartkowicz  

- Błażejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej: 

W bieżącym roku Powiat Rawski uczestniczy w programie Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą " Program wyrównywania różnic 
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między regionami II". Jednym z warunków, które należy spełnić ubiegając się  

o dofinansowanie w ramach tego programu jest zgodność zgłoszonych projektów  

z celami założonymi w samorządowym programie działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych. W związku z tym w Powiatowym Programie Działań na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych na lata 2012 - 2017 dokonano zmian poprzez dodanie 

odpowiednich zapisów w pkt. 7 tabeli. 

Pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił jej 

przewodniczący Pan radny Witold Szymański. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych, obecnych w chwili głosowania 

na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXV/183/2013 w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2012 - 2017, której projekt stanowi załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 14 W tym punkcie została przedstawiona ocena zasobów pomocy społecznej  

w powiecie rawskim, którą przedstawiła Pani Halina Bartkowicz - Błażejewska – 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej: 

Pełny tekst informacji przedstawionej przez Panią Dyrektor stanowi załącznik 

nr 12 do niniejszego protokołu. Uwag do przedstawionej informacji nie było. 

 

Ad. 15 Informacja z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie 

Mazowieckiej wraz ze sprawozdaniem finansowym – przedstawione zostały przez 

Panią Dyrektor Elżbietę Jasnowską. Informacja stanowi załącznik nr 13 do 

niniejszego protokołu.  

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła jednogłośnie przedstawioną informację. 

 

Ad. 16  Informacja Starosty Rawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz        

o pracy Zarządu w okresie między sesyjnym. Informację o wykonaniu uchwał Rady 

Powiatu Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie między 

sesyjnym złożył  Starosta  Rawski – Pan Józef Matysiak: 

Rada Powiatu Rawskiego czwartej kadencji na swojej XXIV sesji w dniu 

21 marca 2013 roku podjęła następujące uchwały: 

       1. nr XXIV/170/2013 w sprawie zmian budżetu powiatu roku 2013; 

       2. nr XXIV/171/2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej;  

       3. nr XXIV/172/2013 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20; 

       4. nr XXIV/173/2013 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 2013 r.  

Wszystkie uchwały zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu lub Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej jako organom nadzoru, a uchwały wymagające publikacji 

przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Do podjętych uchwał nie wpłynęły żadne zastrzeżenia organów nadzorczych.  
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W okresie od 21 marca 2013 r. do 10 maja 2013 r. Zarząd Powiatu Rawskiego 

odbył 6 posiedzeń: 

26 marca 2013 roku. 

-  Zatwierdził harmonogram pracy aptek na miesiąc kwiecień i maj 2013              

roku. 

-   Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

-  Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2013 rok.  

-  wyraził zgodę na udział Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w 

konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi 

pn. „Ogródek dydaktyczny przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 

Rawskiej – Pamiętajmy o ogrodach” 

-  Zarząd Powiatu przyjął : 

1)   sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok, 

2) informację o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2012-2024 za 2012 rok, 

3) informację o dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych 

Powiatu Rawskiego z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy 

– Ordynacja podatkowa, udzieleniu innych ulg w spłaceniu tych należności w okresie 

od  1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, 

4) informację o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, oraz Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej za 2012 rok,  

5) informację o stanie mienia Powiatu za okres od 1 stycznia 2012 roku do  

31 grudnia 2012 roku.  

28 marca 2013 roku: 

- Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

- Podjął uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2013 rok.  

15 kwietnia 2013 roku: 

- Przyjął projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 

XLIV/228/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku, w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania 

dotacji udzielanych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie 

powiatu rawskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu 

terytorialnego.  

- Przyjął projektu Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie likwidacji 2-letniej 

Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14.  

- Podjął Uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody 

rocznej dla Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej dla 
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której organizatorem jest Powiat Rawski oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody 

rocznej ( tzw „13”). 

- Rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej  

i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej o sfinansowanie remontu pomieszczeń w celu 

urządzenia Sali do zajęć fitness realizowanych w ramach wniosku „Kompetencje dla 

przyszłości”( 25.000 zł ). 

- Przyjął informację z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie 

Mazowieckiej za rok 2012. 

- Rozpatrzył pozytywnie wniosek o objęcie patronatem przez Starostę Rawskiego 

akacji ekologicznej „Stań po Zielonej Stronie Mocy” oraz wyraził zgodę  

na umieszczenie logotypu Powiatu na materiałach tej akcji. 

- Rozpatrzył wniosek Komendy Powiatowej Policji o wsparcie finansowe konkursu  

o bezpieczeństwie w ruchu drogowym ( 200 zł + puchary) . 

- Zapoznał się z informacją o zawartych umowach na dzierżawę, najem i użyczenie 

garaży, pomieszczeń w budynkach będących własnością Powiatu, a użytkowanych 

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

- Przyjął  projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wprowadzenia zmian 

w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej. 

- Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

- Rozpatrzy wniosku Młodzieżowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Juvenia       

(transport 1.000 zł) . 

- Rozpatrzył propozycję dofinansowania projektu Pt. „ Żołnierze wolności” złożonej 

przez fundację „ Generator Kultury”.( wniosek przesłany do  Stowarzyszenia 

Rozwoju Ziemi Rawskiej). 

- Rozpatrzył wniosek o wyrażenie zgody na wycięcie 10 sztuk drzew na działce  

w obrębie 6 nr działki 124 Osada Dolna. (wyraził zgodę). 

-  Podjął  uchwałę w sprawie zmian w budżecie  powiatu. 

-  Podjął  uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego.  

-  Podjął uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

- Rozpatrzył wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Rawie Mazowieckiej o wyrażenie zgody na wycięcie uschniętego drzewa na 

działce 307/9 ( zgoda ). 

-  Wyraził zgodę na sprzedaż samochodu marki Ził z zamontowanym pługiem 

wirnikowym. 

-  Przyjął propozycję porządku XXV Sesji Rady Powiatu Rawskiego.  
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19 kwietnia 2013 roku: 

-  Wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na remont dróg powiatowych.  

-  Podjął decyzję wykonania projektu termomodernizacji Zespołu Szkół 

Centrum Edukacji Zawodowej  w Rawie Mazowieckiej. 

- Wyraził zgodę na najem części pomieszczenia serwerowni w Starostwie  

pl. Wolności 1 na czas nieokreślony ( przetarg). 

- Ustalił wartość służebności przesyłu na dz. nr 307/9, 307/10, 308/5, 308/27 na rzecz 

RAWIK stanowiących własność powiatu rawskiego na kwotę 25.055 zł brutto. 

24 kwietnia 2013 roku: 
- Przyjął przedstawienie sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2012 rok. 

- Zapoznał się z planem finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2013 rok. 

- Zapoznał się z przedstawionym planem zakupów inwestycyjnych Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na rok 2013. 

- Zatwierdził projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie złożenia  

3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Rawie Mazowieckiej,  

ul. Zwolińskiego 46. 

- Zapoznał się z zakresem prac i kosztami koniecznych prac remontowych  

w szkołach i placówkach oświatowych: 

                      - remontu budynku warsztatów -ZSCEZiU 

  - remontu łazienek i sanitariatów w internacie szkolnym ZSP im.     

- Rozpatrzył wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej 

o wyrażenie zgody na wynajem na czas nieokreślony w trybie przetargu 

nieograniczonego stołówki szkolnej (zgoda ). 

- Rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 

Mazowieckiej o wyrażenie zgody na wydzierżawienie części terenu szkolnego na 

garaże wolnostojące dla pracowników Zespołu ( zgoda). 

- Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie uchwały zmieniającej 

Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków Powiatowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną  wymianę zużytego 

wyposażenia Warsztatów Terapii Zajęciowej lub jego doposażenie .  

- Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie Uchwały 

zmieniającej  uchwałę w sprawie przyjęcia powiatowego programu działania na rzecz 

osób niepełnosprawnych na lata 2012-2017.   

- Zapoznał się z informacją nt. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie 

Rawskim.  
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- Podjął uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie pełnomocnictwa do podpisania porozumienia i umowy, realizacji, 

monitorowania i rozliczania pilotażowego programu ” Aktywny Samorząd”.  

7 maja 2013 rok: 

-  Rozpatrywał wniosek o wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Rawskiego o numerze ewidencyjnym 134 w obrębie 8 miasta 

Rawa Mazowiecka (pas kolei wąskotorowej)  służebnością gruntową przejazdu  

i przechodu na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości o numerze 

ewidencyjnym 76 położonej w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka.  

- Rozpatrzenie wniosków o wsparcie działalności klubów sportowych: 

- MLUKS „ Dwójka”  

-LUKS „Boguszyce”  

- MLUKS „ RAWA” 

- zapoznał się z informacją w sprawie realizacji uchwał Rady i Zarządu oraz innych 

decyzji Zarządu Powiatu w pierwszym kwartale br. 

-  Podjął uchwałę w sprawie sprzedaży środków trwałych stanowiących własność 

powiatu., 

- Określił wartość sprzedaży używanego telefonu komórkowego stanowiącego 

własność powiatu. 

-  Przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu  

i wieloletniej prognozie finansowej 

- Zapoznał się z zaleceniami pokontrolnymi RIO z przeprowadzonej kompleksowej 

kontroli. 

- Zapoznał się ze stanowiskiem Izby Skarbowej w sprawie podatku VAT od 

nieruchomości i ruchomości wniesionych do spółki utworzonej z SP ZOZ. 

 

Ad.17 W kolejnym punkcie, obejmującym interpelacje radnych głosów nie było. 

 

Ad.18 W punkcie zapytania i wolne wnioski – głos zabrała 

Pani Katarzyna Urbańska zapytała kto przygotowywał informację – stan bazy 

sportowej w powiecie rawskim i poprosiła żeby w przyszłości były one bardziej 

szczegółowe i obejmowały informację od podmiotów prowadzących poszczególne 

obiekty w tym od gmin z terenu powiatu rawskiego.  

 

Ad.19 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria Charążka                            

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 11
45

 dokonała zamknięcia 

obrad  XXV  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

Na tym protokół zakończono. 

 

W załączeniu: 

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 

Protokół sporządził: Tomasz Góraj. 

         


