
P R O T O K Ó Ł  NR  III/2010 
z  nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawskiego 

odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej 

 Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 
Przewodnicząca Rady Maria Charążka o godz. 10

00
 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 17 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 

wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiążących 

decyzji.  

 

Ad. 2 Do zaproponowanego porządku obrad III  sesji Rady Powiatu Rawskiego 

Przewodnicząca Rady zgłosiła autopoprawkę polegającą na wprowadzenie 

dodatkowego punktu obejmującego przyjęcie informacji o wykonaniu uchwał Rady  

oraz o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

Punkt ten wnioskodawczyni proponuje wprowadzić jako nowy punkt 15. Numeracja 

pozostałych punktów porządku obrad ulega przesunięciu odpowiednio o jeden. 

  

 Innych uwag do dzisiejszego porządku obrad nie zgłoszono. Rada 

jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad uwzględniający autopoprawkę 

Przewodniczącej Rady. 

 

Rada Powiatu Rawskiego przystąpiła do realizacji następującego porządku 

obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Radnego Tomasza Lesiaka 

w miejsce Radnego Wacława Jacka Adamczyka, którego mandat wygasł. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Radnej Franciszki Wójcickiej 

w miejsce Radnego Bogdana Pietrzaka, którego mandat wygasł. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Radnej Katarzyny Urbańskiej 

w miejsce Radnego Eugeniusza Góraja, którego mandat wygasł. 

7. Złożenie ślubowania przez nowych Radnych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Rawskiego. 

9. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Komisji Rewizyjnej. 

10. Podjecie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej.  

11. Podjecie uchwał w sprawie powołania składów pozostałych Komisji Rady 

Powiatu Rawskiego. 

12. Podjecie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawicieli Powiatu Rawskiego 

w Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej. 

13.  Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Rawskiego. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej 

do przeprowadzenia konkursu  na stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa 

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

16. Przyjęcie informacji o wykonaniu uchwał Rady  oraz o pracy Zarządu Powiatu w 

okresie międzysesyjnym 

17. Interpelacje radnych. 

18. Zapytania i wolne wnioski. 

19. Zamknięcie obrad. 

 

 

Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołów z I i II sesji 

Rady Powiatu Rawskiego. 

Do treści powyższych protokołów uwag nie zgłoszono. Rada Powiatu Rawskiego 

przyjęła głosami  13 za, przy 4 glosach wstrzymujących się przyjęła protokół z I 

sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

Protokół z II sesji został przyjęty głosami  11 głosami za, przy 3 głosach 

wstrzymujących. 

 

Ad. 4 Następny punkt obejmował podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Radnego 

Tomasza Lesiaka w miejsce Radnego Wacława Jacka Adamczyka, którego mandat 

wygasł. 

Na ręce Przewodniczącej Rady wpłynęło pismo Komisarza Wyborczego 

w Skierniewicach informujące, iż w miejsce Radnego Wacław Jacka Adamczyka, 

którego mandat wygasł winien wstąpić – Lesiak Tomasz Łukasz kandydat z tej 

samej listy , który w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. 

do Rady Powiatu Rawskiego w okręgu wyborczym nr 2 uzyskał kolejno największa 

liczbę głosów. 

Do treści pisma Komisarza Wyborczego w Skierniewicach uwag nie wniesiono. 

 W tej sytuacji Przewodnicząca Rady przedstawiła stosowny projekt uchwały. 

Do jej treści uwag nie wniesiono. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 

na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr III/14/2010 w sprawie wstąpienia Radnego 

Tomasza Lesiaka w miejsce Radnego Wacława Jacka Adamczyka, którego mandat 

wygasł. Uchwała ta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.    

 

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

wstąpienia Radnej Franciszki Wójcickiej w miejsce Radnego Bogdana Pietrzaka, 

którego mandat wygasł. 

Podobnie jak w poprzednim punkcie Przewodnicząca Rady przedstawiła treść pisma 

Komisarza Wyborczego w Skierniewicach  informującego, iż w miejsce radnego 

Bogdana Pietrzaka, którego mandat wygasł, winna wstąpić – Franciszka Wójcicka 

kandydatka z tej samej listy, która w wyborach przeprowadzonych w dniu 
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21 listopada 2010 r. do Rady Powiatu Rawskiego w okręgu wyborczym nr 2 

uzyskała kolejno największa liczbę głosów. 

Do treści pisma Komisarza Wyborczego w Skierniewicach uwag nie wniesiono. 

 W tej sytuacji Przewodnicząca Rady przedstawiła stosowny projekt uchwały. 

Do jej treści uwag nie wniesiono. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 

na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr III/15/2010 w sprawie wstąpienia Radnej 

Franciszki Wójcickiej w miejsce Radnego Bogdana Pietrzaka, którego mandat 

wygasł. Uchwała ta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6  Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono od punktu obejmującego 

podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Radnej Katarzyny Urbańskiej w miejsce 

Radnego Eugeniusza Góraja, którego mandat wygasł.  

W tym miejscu Przewodnicząca Rady przedstawiła całość korespondencji 

prowadzonej w tej sprawie.  

Po wygaszeniu mandatu Radnemu Eugeniuszowi Górajowi, kolejno największą 

ilość głosów uzyskał Pan Wojciech Skoczek.  

Pan Wojciech Skoczek złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z mandatu. 

W tej sytuacji kolejną osobą z listy, która uzyskała największa ilość głosów jest Pani 

Katarzyna Jadwiga Urbańska. Kandydatka  nie złożyła w terminie 3 dni 

od daty otrzymania zawiadomienia o przysługującym jej mandacie radnej Rady 

Powiatu Rawskiego stosownego oświadczenia o rezygnacji z przysługującego 

mandatu.   

Do tak przedstawionej informacji uwag nie wniesiono. 

 W tej sytuacji Przewodnicząca Rady przedstawiła stosowny projekt uchwały. 

Do jej treści uwag nie wniesiono. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 

na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr III/16/2010 w sprawie wstąpienia Radnej 

Katarzyny Jadwigi Urbańskiej w miejsce Radnego Eugeniusza Góraja, którego 

mandat wygasł. Uchwała ta stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 7  Ten punkt porządku obrad obejmował złożenie ślubowania przez nowych 

Radnych. 

Trójka nowych Radnych złożyła akt ślubowania, tym samym objęła mandat 

Radnego Powiatu Rawskiego. 

 

Ad. 8 Następnie przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Rawskiego.  

Przewodnicząca Rady – Maria Charążka poprosił o zgłaszanie kandydatur 

na tę zaszczytną funkcję. 

Radny Józef Matysiak pełniący równocześnie funkcję Starosty Rawskiego, zgłosił  

na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rawskiego kandydaturę radnego 

Marka Dobka. Uzasadniając swoją propozycję stwierdził, iż kandydat posiada 

stosowne umiejętności i doświadczenie w pracy samorządowej. To daje podstawę 
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do twierdzenia, iż będzie właściwie wywiązywała się z  obowiązków jakie 

ciążą na Wiceprzewodniczącym Rady.  

Kandydat Marek Dobek wyraził zgodę na kandydowanie. 

 Innych kandydatur nie zgłoszono. 

 

Do składu Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem będzie przeprowadzenie wyborów 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu  zgłoszono następujących Radnych: 

1. Bogdana Batorka, 

2. Marka Szcześniaka, 

3. Henryka Majewskiego. 

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę  na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 

W wyniku głosowania, stosunkiem głosów 17 za, przy braku głosów 

przeciwnych, Rada Powiatu powołała w w/w składzie Komisję Skrutacyjną 

do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. 

Po 10 minutowej  przerwie powołana Komisja Skrutacyjna rozdała karty 

do głosowania z naniesionym nazwiskiem kandydata. Przed przystąpieniem 

do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Bogdan Batorek przedstawił 

zasady głosowania.  

 Po policzeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  odczytał 

protokół z głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Rawskiego. Oświadczył, iż w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych. Kandydat 

na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady - Marek Dobek otrzymał 16 głosów za. 

Jedna osoba oddała głos przeciw. 

 Uwzględniając wynik głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdza, 

że kandydat  Marek Dobek uzyskał wymaganą ilość głosów i został wybrany 

Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Rawskiego. 

 Do prawidłowości przeprowadzonych wyborów zastrzeżeń nie wniesiono. 

W tej sytuacji Przewodnicząca Rady Maria Charążka przedstawiła treść projektu 

uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rawskiego.  

Do treści uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 17 Radnych obecnych w chwili głosowania 

na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr III/17/2010 w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rawskiego, która wraz protokołem 

z głosowania i kopertą zawierającą wypełnione karty z przeprowadzonego 

głosowania, stanowi  załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 Zabierając głos nowo wybrany Wiceprzewodniczący Rady – Marek Dobek  

podziękował za wybór na to zaszczytne stanowisko. Zadeklarował, że dołoży 

wszelkich starań aby  Rad Powiatu Rawskiego pracowała sprawnie, a jej członkowie 

byli zadowoleni z dokonanego dziś wyboru. 

 

Ad. 9 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 

obejmującego wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Komisji 

Rewizyjnej. 
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Kwestie składu Komisji Rewizyjnej reguluje § 44 regulaminu pracy rady 

stanowiącego załącznik nr 7  do Statutu Powiatu Rawskiego, który stanowi, 

iż Komisja  Rewizyjna składa się z 6 członków. 

Z uwagi na fakt, iż akces do pracy w Komisji Rewizyjnej zgłosiło 6 Radnych, czyli 

dokładnie tyle ile winien wynosić skład Komisji, Przewodnicząca Maria Charążka 

zaproponowała aby nie powoływać Komisji Skrutacyjnej do wyboru składu Komisji 

Rewizyjnej  i przeprowadzić jawne głosować nad pełnym składem  Komisji.  

Wniosek Przewodniczącej Rady spotkał się z jednogłośną aprobatą  Rady Powiatu. 

 

Ad.10 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjecie uchwały w sprawie 

powołania składu Komisji Rewizyjnej. 

Korzystając z uprawnień wynikających z § 36 ust. 1, pkt. 5   regulaminu pracy rady 

stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Powiatu Rawskiego, dającego 

Przewodniczącej Rady uprawnienia do przedkładania propozycji składu osobowego 

komisji, zaproponowała  powołanie Komisji Rewizyjnej 

w następującym składzie: 

1)Lesiak Tomasz  

2)Wójcicka Franciszka   

3)Batorek Bogdan   

4)Majewski Henryk  

5)Pietrzak Teresa  

6)Szcześniak Marek  

Na funkcję Przewodniczącego Komisji mówczyni zaproponowała Radnego Tomasza 

Lesiaka. 

Innych propozycji, zarówno do składu jak i na funkcję Przewodniczącego Komisji 

nie zgłoszono. 

Skład Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie. 

W tej sytuacji Przewodnicząca Rady zarządziła 10 minutową przerwę celem 

przedstawienia propozycji Komisji na funkcję wiceprzewodniczącego 

i sekretarza Komisji. 

Propozycję Komisji Rewizyjnej co do wyboru wiceprzewodniczącego 

i sekretarza Komisji przedstawił kandydat na przewodniczącego Radny Tomasz 

Lesiak. Oświadczył, iż Komisja Rewizyjna proponuje na stanowisko 

wiceprzewodniczącego Radną Franciszkę Wójcicką, a na stanowisko sekretarza 

Radnego Bogdana Batorka. 

Propozycję Komisji Rewizyjnej przyjęto bez uwag. 

W tej sytuacji Przewodnicząca Maria Charążka przedstawiła projekt uchwały 

dotyczący powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej ze wskazaniem 

funkcji: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji. 

 Do treści projektu uchwały uwag nie zgłoszono.   
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Rada Powiatu Rawskiego głosami 17 Radnych obecnych w chwili głosowania 

na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr III/18/2010 w sprawie powołania składu 

Komisji Rewizyjnej, która stanowi  załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 11 Następnie przystąpiono do powołania składów pozostałych Komisji Rady 

Powiatu Rawskiego. 

Uchwałą nr III/19/2010 Rada Powiatu Rawskiego powołała jednogłośnie 

Komisję Oświaty, Kultury i Sportu w składzie:  

1)Bogdan Batorek - Przewodniczący  

2)Charążka Maria  

3)Dobek Marek  

4)Lesiak Tomasz  

5)Matysiak Józef  

6)Wójcicka Franciszka  

7)Urbańska Katarzyna  

Stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Uchwałą nr III/20/2010 Rada Powiatu Rawskiego powołała jednogłośnie 

Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej w składzie:  

1)Szymański Witold - Przewodniczący  

2)Charążka Maria  

3)Damaz Tadeusz  

4)Dobrowolski Rafał  

5)Kobierski Jarosław  

6)Krzyczkowski Marian  

7)Pietrzak Teresa  

Stanowi ona załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Uchwałą nr III/21/2010 Rada Powiatu Rawskiego powołała jednogłośnie Komisję 

Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie:  

1)Marek Szcześniak - Przewodniczący  

2)Damaz Tadeusz  

3)Dobrowolski Rafał  

4)Kobierski Jarosław  

5)Majewski Henryk  

6)Matysiak Józef  

7)Sekuter Marek  
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8)Wójcicka Franciszka  

Stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Uchwałą nr III/22/2010 Rada Powiatu Rawskiego powołała jednogłośnie 

Komisję Budżetu i Finansów w składzie:  

1)Imioła Ryszard - Przewodniczący  

2)Batorek Bogdan  

3)Damaz Tadeusz  

4)Dobek Marek  

5)Kobierski Jarosław  

6)Sekuter Marek  

7)Szymański Witold  

8)Urbańska Katarzyna  

Stanowi ona załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Uchwałą nr III/23/2010 Rada Powiatu Rawskiego powołała jednogłośnie 

Komisję Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami 

w składzie:  

1)Majewski Henryk - Przewodniczący  

2)Imioła Ryszard  

3)Krzyczkowski Marian  

4)Lesiak Tomasz  

Stanowi ona załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 12 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjecie uchwały w sprawie 

ustanowienia przedstawicieli Powiatu Rawskiego w Samorządowym 

Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej. 

Omówienie projektu uchwały dokonała Przewodnicząca Rady – Maria Charążka. 

Przypomniała, iż Uchwałą nr XXXIV/224/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 Rada 

Powiatu Rawskiego wyraziła się zgodę na utworzenie wspólnie z samorządami 

gminnymi Powiatu Rawskiego - Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi 

Rawskiej, którego cele określono w statucie. Organizacji posiada status organizacji 

pożytku publicznego.  

Następnie Rada Powiatu Rawskiego  ustanowiła: 

             1/ Pana Józefa Matysiaka – Starostę Rawskiego, 

             2/ Panią Teresę Pietrzak – Przewodniczącą Rady Powiatu, 
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przedstawicielami Powiatu Rawskiego w Samorządowym Stowarzyszeniu  

Rozwoju Ziemi Rawskiej, wskazując, że uprawnionym do głosowania z ramienia 

Powiatu Rawskiego na Zjeździe Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia będzie 

Pan   Józef Matysiak – Starosta Rawski. 

Zgodnie z § 16 ust. 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia kadencja władz 

Stowarzyszenia pokrywa się z kadencją rad gmin i powiatów, jednak do czasu 

ukonstytuowania się nowych władz tj. wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia 

działają władze ubiegłej kadencji. Zachodzi więc potrzeba dokonania  wyboru 

przedstawicieli Powiatu Rawskiego w Samorządowym Stowarzyszeniu  Rozwoju 

Ziemi Rawskiej w na kolejna kadencję.  

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur 

na przedstawicieli Powiatu Rawskiego w Samorządowym Stowarzyszeniu  Rozwoju 

Ziemi Rawskiej.  

Pierwsza zaproponowała aby w dalszym ciągu Powiat Rawski reprezentował 

Starosta - Józef Matysiak. 

Natomiast Starosta Rawski zaproponował aby podobnie jaj w poprzedniej 

kadencji reprezentantem Powiatu Rawskiego była Przewodnicząca Rady – Maria 

Charążka.  

Innych propozycji nie zgłoszono. 

W tej sytuacji Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały. 

Do jej treści uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 

na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr III/24/2010 w sprawie ustanowienia 

przedstawicieli Powiatu Rawskiego w Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju 

Ziemi Rawskiej, która stanowi  załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 13 Następny punkt porządku obrad obejmował podjecie uchwały w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Starosty Rawskiego. 

Zgonie z ustawą o pracownikach samorządowych do kompetencji Rady Powiatu 

Rawskiego należy ustalanie wynagrodzenia Starosty Rawskiego. Dlatego też 

Przewodnicząca Rady Maria Charążka oświadczyła, iż przekazany Radzie projekt 

uchwały zakłada utrzymanie  wynagrodzenia Starosty Rawskiego na 

dotychczasowym poziomie.  

Miesięczne wynagrodzenie Starosty Rawskiego wynosić będzie -  11.278 zł w tym:  

1)wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.430 zł;  

2)dodatek funkcyjny w wysokości 1.850 zł;  

3)dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego 

i dodatku funkcyjnego w wysokości 2.912 zł;  

4)dodatek stażowy 20% wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 1.086 zł.  

Ponadto Staroście, zgodnie z właściwymi przepisami, przysługują nagrody 

jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.  

 Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 

W tej sytuacji Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały. 
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Do jej treści uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 

na sali podjęła 16 głosami za, jedna osoba nie wzięła udziału w glosowaniu, uchwałę 

nr III/25/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Rawskiego, która 

stanowi  załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

 Ad. 14 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do realizacji punktu 

obejmującego podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego. 

 O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Skarbnik Powiatu – 

Marzenę Pakułę. 

 Mówczyni oświadczyła, iż w projekcie uchwały proponuje się następujące 

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych: 

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu. 

Zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdziale 8012 o kwotę 3 080 zł., 

są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym 

w Rawie Mazowieckiej, środki zwiększą wydatki w placówce. 

Wydatki budżetu. 

Koryguje się plany finansowe wydatków budżetu powiatu zgodnie 

z przewidywanym wykonaniem na koniec roku budżetowego w następujących 

placówkach oświatowych: 

-Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej,  

-Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej,  

-Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.  

 

Dotacje. 

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji podmiotowych z budżetu dla 

niepublicznych jednostek systemu oświaty. 

 Do tak przedstawionych propozycji zmian w budżecie roku bieżącego butan 

nie było. 

Do treści projektu uchwały również uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 

na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr III/26/2010 w sprawie zmian 

w budżecie roku bieżącego, która stanowi  załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 15 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu  na stanowisko z-cy 

dyrektora ds. lecznictwa SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

O omówienie treści projketru uchwału Przewodnicząca Rady poprosiła Panią 

Urszulę Przerwę – Dyrektor Wydziału zdrowia Polityki społecznej.  

Zarząd Powiatu Rawskiego został zawiadomiony przez Dyrektora SPZOZ 

w Rawie Mazowieckiej pismem znak: SPZOZ.VII-074/19/10, iż dniem 01.11.2010 

roku upłynął termin pełnienia funkcji zastępcy dyrektora ds. lecznictwa wybranego 

w drodze konkursu. W związku z tym, zgodnie z art. 44a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
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30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, w publicznym zakładzie 

opieki zdrowotnej przeprowadza się konkurs na stanowisko zastępcy kierownika 

zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem. Zgodnie z § 2 ust 

1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 

roku w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre 

stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji 

konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu, konkurs 

na stanowiska kierownicze przeprowadza komisja konkursowa powołana przez 

właściwy podmiot – Radę Powiatu Rawskiego. Komisję powołuje się nie później niż 

po upływie dwóch miesięcy od dnia zwolnienia stanowiska. Skład osobowy komisji 

konkursowej uwzględnia przedstawicieli organów i instytucji enumeratywnie 

wyliczonych w § 9 pkt 1 Rozporządzenia . Powołanie komisji konkursowej 

wszczyna postępowanie konkursowe, które obejmuje m.in. obowiązek ogłoszenia 

konkursu w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od wszczęcia postępowania.  

Wobec powyższego proponuje się powołanie komisji konkursowej 

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, 

w następującym składzie:  

1)Marian Krzyczkowski - przedstawiciel organu założycielskiego – 

przewodniczący,  

2)Jarosław Kobierski - przedstawiciel organu założycielskiego – członek,  

3)Witold Szymański – przedstawiciel organu założycielskiego – członek,  

4)Dariusz Diks - przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi - członek,  

5)Małgorzata Rudniak - przedstawiciel Rady Społecznej przy Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej – członek,  

6)Danuta Zwolińska – przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Łodzi - członek,  

7)Elżbieta Gołka – przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Ochrony 

Zdrowia przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej- członek,  

8)Jarosław Uchman – przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Lekarzy Oddział Terenowy w Rawie Mazowieckiej - członek,  

9)Krystyna Lewicka – przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Pielęgniarek i Położnych przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej – członek.  

Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 

Do treści projektu uchwały również uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 

na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr III/27/2010 w sprawie powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu  na stanowisko z-cy dyrektora ds. 
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lecznictwa SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, która stanowi  załącznik 

nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

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 czwartej kadencji swojej II sesji w dniu 10 grudnia 

2010 roku podjęła następujące uchwały: 

 

1. nr  II/6/2010 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Wacława 

Jacka Adamczyka wobec jego równoczesnego wyboru na funkcję Burmistrza 

Miasta i Gminy Biała Rawska, 

2. nr  II/7/2010 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Bogdana 

Pietrzaka wobec złożenia pisemnego zrzeczenia się mandatu, 

3. nr II/8/2010 w sprawie odwołania Wacława Jacka Adamczyka z funkcji członka 

Zarządu Powiatu Rawskiego. 

4. nr II/9/2010 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Rawskiego, 

5. nr II/10/2010 w sprawie delegowania radnych Powiatu Rawskiego do komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku, 

6. nr II/11/2010 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań 

związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 

oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych 

na realizację tych zadań w 2010 r. 

7. nr  II/12/2010 w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego, 

8. nr II/13/2010 w sprawie wydatków budżetowych niewygasających 

z upływem roku budżetowego. 

Wszystkie uchwały zostały wykonane przez przekazanie Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej i Wojewodzie Łódzkiemu – jako organom nadzoru. Do dnia 

dzisiejszego organa te nie stwierdziły ich nieważności.  

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył trzy posiedzenia 

omawiając następujące sprawy: 

 

W dniu 10.12.2010 r. 

- uzgodnił budowę parkingu w ul. Tomaszowskiej w Rawie Mazowieckiej, 

- uzgodnił zjazdy z dróg powiatowych, 

- zapoznał się z umową na parkowanie i holowanie pojazdów, 

- podjął uchwałę w sprawie powołania komisji w sprawie rokowań dzierżawy 

gruntów szpitala, 

- zaproponował kandydatów do komisji konkursowej na stanowisko z-cy dyrektora 

SPZOZ, 

- rozpatrzył wniosek w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części powierzchni 

dachu Ośrodka Zdrowia w Rawie-  zainstalowanie mierników monitorujących 

zanieczyszczenie powietrza, 



 12 

 

W dniu 17.12.2010 r.  

- podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Halinie Błażejewskiej 

w zakresie złożenia wniosku projektu pt. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji w powiecie rawskim”. 

- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej 

wyboru z-cy dyrektora ds. lecznictwa w SP ZOZ, 

- podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu, 

- podjął uchwałę w sprawie umorzenia należności SP ZOZ, 

- zaproponował porządek III Sesji Rady Powiatu Rawskiego, 

 

W dniu 21.12.2010 r. 

- zapoznał się z wynikiem kontroli w SP ZOZ, 

- wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy lokalu użytkowego w Przychodni 

Rejonowo-Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej na działalność leczniczą, 

- rozpatrzył wniosek w sprawie zakupu aparatury medycznej przez SP ZOZ w Rawie 

Mazowieckiej w 2011 r., 

- wyraził zgodę na wejście na działkę powiatową Nr 328/20 - budowa linii kablowej 

do „Pralni”, 

- rozpatrzył wniosek dyrektor ZSCEZiU we sprawie przeniesienia dzierżawy działki 

549, 

 

Ad. 17  W punkcie interpelacje Radnych głosów  nie było.  

 

Ad. 18 W punkcie zapytania i wolne wnioski Radny 

 

Ad. 19 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria Charążka - 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 13 
30

 dokonała zamknięcia 

obrad  III  nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

W załączeniu: 

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 

Sporządził; Sylwester Krawczyk.  

 

 


