
P R O T O K Ó Ł  NR XXXI/2013 

z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 29 listopada 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 XXXI uwag nie było został on przyjęty 

przez Radę Powiatu jednogłośnie.  Przystąpiono więc do realizacji następującego 

porządku obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXX sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia 

badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2013 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Rawskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020. 

8. Przyjęcie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego 

na lata 2009-2012, za lata 2011 i 2012. 

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. 

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w roku 2013. 

11. Wnioski Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji z posiedzeń wyjazdowych do 

palcówek oświatowych.  

12. Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 

w okresie międzysesyjnym. 

13. Interpelacje radnych. 

14. Zapytania i wolne wnioski. 

15. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XXX sesji 

Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 29 października 2013 r. Do treści 

powyższego protokołu uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła, przy jednym głosie wstrzymującym się, 

protokół z XXX sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 

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

zmian budżetu powiatu roku bieżącego 
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Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 

Powiatu Rawskiego:  

Zmiany dochodów i wydatków budżetu wyglądają następująco: 

Dokonano zmiany w planie dochodów własnych bieżących w działach: 

gospodarka mieszkaniowa, pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej. Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami w grupie 

wynagrodzeń w Starostwie oraz w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Rawie 

Mazowieckiej. 

Dokonano zmian w planie wydatków Starostwa, przesunięto środki  

z wydatków bieżących (dochody własne) w dziale gospodarka mieszkaniowa  

na rzecz wydatków majątkowych (inwestycje i zakupy inwestycyjne) oraz w planie 

wydatków Domu Dziecka przesunięto środki z wydatków bieżących na rzecz 

wydatków majątkowych 

(inwestycje i zakupy inwestycyjne) Ponadto oszczędności z wynagrodzeń  

i pochodnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 

przesunięto do Zespołu Szkól Centrum Edukacji Zawodowej 

i Ustawicznej. 

Zgodnie z zawarta Umową dotacji WF.342.2.11A.2013 z dnia 27 listopada 

2013 roku z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim zwiększa się dochody o kwotę  

8.000 zł na zadanie pn.: „Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania KP PSP  

w Rawie Mazowieckiej, w tym m.in. na dofinansowanie zakupu oleju opałowego, 

paliwa”. 

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych 

Zwiększenia: 

- 40.000 zł zakup sprzętu komputerowego (serwerów, komputera) do Starostwa 

Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w wyniku częstych awarii utrudniających pracę 

i funkcjonowanie urzędów; 

- 5.000 zł zakup zmywarki przemysłowej spełniającej wymagania HACCAP  

do Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. 

Dotacje udzielone w roku 2013 z budżetu podmiotom należącym i nie 

należącym do sektora finansów publicznych: 

- 10.000 zł, przesunięto środki z dotacji dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego 

„Forum” i Technikum Ekonomicznego „Forum” (oszczędności) do Prywatnego 

Zespołu Szkół Zawodowych dla dorosłych w Rawie Mazowieckiej (27.000 zł). 

Opinię pozytywną komisji Budżetu w zakresie omawianego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Pan Ryszard Imioła.  

Do treści projektu uchwały, przedstawionej przez Przewodniczącą Rady, uwag 

nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 

na sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXI/209/2013 w sprawie zmian w 

budżecie powiatu roku 2013, której projekt stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

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

sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania 
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finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej za 2013 rok.  

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Urszula Przerwa – kierownika 

oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich: 

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Rawie Mazowieckiej zwrócił się z prośbą o wybór podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego SPZOZ za 2013 rok. 

Na podstawie przepisów art. 66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994r.  

o rachunkowości( Dz. U. z 2013 roku, poz. 330, poz.613) wyboru podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub 

przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie 

finansowe jednostki. W przypadku SPZOZ w Rawie Mazowieckiej jest to Rada 

Powiatu Rawskiego. 

Wyboru firmy POL - TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bora 

Komorowskiego 56 C lok. 91, dokonano po przeprowadzonej analizie ofert, 

złożonych w związku z ogłoszonym zaproszeniem do składania ofert na 

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 

za 2013 rok. 

Kryterium wyboru była cena brutto za usługę. Wybrana firma spełniała wszystkie 

warunki określone w zaproszeniu i zaoferowała najkorzystniejszą cenę za usługę  

– 6.027,00 PLN brutto. 

Firma POL - TAX Sp. z o.o. jest uprawniona do badania sprawozdań finansowych na 

podstawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych pod numerem 2695 prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych 

Rewidentów w Warszawie. 

Zgodnie z art. 66, ust. 5 cytowanej ustawy, umowę na badanie sprawozdania 

finansowego SPZOZ za 2013 rok z podmiotem wybranym przez Radę Powiatu 

Rawskiego zawiera Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Rawie Mazowieckiej, jak również pokrywa koszty jego wykonania.  

Opinię pozytywną Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie 

omawianego projektu uchwały przedstawił wiceprzewodniczący tejże komisji Pan  

radny Jarosław Kobierski.  

Do treści projektu uchwały, przedstawionej przez Przewodniczącą Rady, uwag 

nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 

na Sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXI/210/2013 w sprawie w sprawie w 

sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej za 2013 rok., której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu. 

 

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

wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
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Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Urszula Przerwa – kierownik 

Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich: 

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

leczniczej (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. W wyniku wprowadzonych zmian następuje 

ograniczenie działalności SPZOZ w Rawie Mazowieckiej do świadczenia usług 

zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny pracy. 

Działalność lecznicza w rodzaju lecznictwo stacjonarne szpitalne, ambulatoryjna 

opieki specjalistyczna oraz ratownictwo medycznego, które aktualnie świadczy 

SPZOZ zostaną przekazane do realizacji podmiotowi leczniczemu AMG Centrum 

Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie. Podmiot ten będzie świadczył powyższe 

usługi na bazie wydzierżawionych na okres 30 lat, od SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, 

nieruchomościach, sprzęcie i aparaturze medycznej oraz przejętych na podstawie art. 

23¹ Kodeksu Pracy pracowników Zakładu. 

Firma AMG Centrum Medyczne Sp. z o. o. wyłoniona została w pisemnym przetargu 

ograniczonym ogłoszonym i przeprowadzonym przez Dyrektora SPZOZ w Rawie 

Mazowieckiej. Powyższa Firma jest podmiotem leczniczym, w rozumieniu art. 4, pkt. 

1, ust.1ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, wpisanym  

do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez 

Wojewodę Lubelskiego.  

Opinię pozytywną Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej  w zakresie projektu 

uchwały przedstawił wiceprzewodniczący tejże Pan radny Jarosław Kobierski.  

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 

na Sali, przy jednym głosie przeciw i jednym głosie wstrzymującym się, podjęła 

uchwałę nr XXXI/211/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, 

której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 7  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Rawskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020.    

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Piotr Irla  

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2013-2016 

z perspektywą na lata 2017-2020 stanowi realizację polityki ekologicznej państwa, 

którą przyjmuje się na 4 lata, z tym że przewidziane w niej działania w perspektywie 

obejmują kolejne 4 lata. Jest dokumentem programowym, którego realizacja ma na 

celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie skutecznych 

mechanizmów chroniących środowisko przed degradacją. Stanowi on jednocześnie 

aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-

2012 z perspektywą na lata 2013-2016. 
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Obowiązek sporządzenia powiatowego programu ochrony środowiska wynika  

z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  

z 2013 r., poz. 1232). 

Zgodnie z wymaganiami wskazanej wyżej ustawy Prawo ochrony środowiska i 

ustawy O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

/Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ projekt dokumentu wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 

2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” został pozytywnie zaopiniowany przez 

Zarząd Województwa Łódzkiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Łodzi i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. 

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 

2017-2020. 

Opinię pozytywną komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie 

projektu uchwały przedstawił Pan radny Henryk Majewski.  

Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych, obecnych w chwili głosowania 

na Sali podjęła jednogłośnie uchwałę  nr XXX/212/2013 w sprawie zatwierdzenia 

Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2013-2016  

z perspektywą na lata 2017-2020, której projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 8 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 

przyjęcie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Rawskiego na lata 2009-2012, za lata 2011 i 2012. 

 Informację o raporcie przedstawili Pan Dyrektor Piotr Irla i Pani Iwona 

Michalak  - zastępca dyrektora: 

Podstawą opracowania „Raportu…” jest umowa zawarta w dniu 21 marca 2013 

roku między EKO-TEAM Sebastian Kulikowski ze Zgorzelca, a Powiatem Rawskim 

na wykonanie pracy pt.: Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Rawskiego za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r. 
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Pierwszy „Program Ochrony Środowiska” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami dla 

Powiatu Rawskiego” został uchwalony przez Radę Powiatu Rawskiego uchwałą  

Nr XVIII/106/2004 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 5 marca 2004r. Sprawozdanie  

z realizacji tych dokumentów za lata 2004-2006 zostało wykonane w roku 2007  

i przyjęte przez Radę Powiatu Rawskiego na XI Sesji Rady Powiatu w dniu  

7 września 2007 r., natomiast sprawozdanie za lata 2007-2008, opracowane w 2009 r., 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła 30 grudnia 2009 r. na XXXVI Sesji Rady Powiatu.  

W tym samym dniu, uchwałą Rady Powiatu Rawskiego nr XXXVI/201/2009 przyjęty 

został „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-2012  

z uwzględnieniem perspektywy lat 2013-2016”, będący drugą edycją programu 

ochrony środowiska dla powiatu rawskiego. 

Niniejszy dokument stanowi drugi Raport z wykonania „Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Rawskiego” obejmujący lata 2011 -2012, zawiera on: 

 analizę realizacji przedsięwzięć planowanych w roku 2009 (w aktualizacji POŚ), 

 ocenę stopnia realizacji celów ekologicznych, 

 ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, 

 analizę efektywności programu w oparciu o wskaźniki w nim określone. 

W dalszej części dokumentu wprowadzono skróty „Program...” i „Raport…” 

Przy opracowywaniu niniejszego Raportu wykorzystano materiały i informacje 

świadczące o stanie środowiska naturalnego na terenie powiatu rawskiego, były to 

głównie: 

 dane udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, 

 dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego,  

 Zarząd Dróg Powiatowych, 

 Zarządu Dróg Wojewódzkich, 

 Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi, 

 Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

 Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łodzi, Biuro Powiatowe w Rawie 

Mazowieckiej, 

 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 

 Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. 

Program Ochrony Środowiska dla powiatu rawskiego stanowi podstawowe narzędzie 

prowadzenia polityki ekologicznej w całym powiecie. Realizacja zadań  

w latach 2011-2012, zawartych w poszczególnych obszarach tematycznych, daje 

podstawy do osiągnięcia przyjętych celów i priorytetowych kierunków działań 

Programu ochrony środowiska dla Powiatu Rawskiego, zgodnych z polityką 

ekologiczną Powiatu i Województwa Łódzkiego, a tym samym gwarantuje 

zrównoważony rozwój miast i gmin należących do powiatu - obecnie jak  

i w perspektywie wieloletniej. 

Niniejszy Raport z realizacji Programu ochrony środowiska jest sporządzony po raz 

drugi i obejmuje lata 2011-2012. 
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Raport przedstawia dotychczas podjęte działania oraz potrzeby zmian w przyjętych 

priorytetach w kontekście zaistniałych zmian stanu środowiska na terenie powiatu 

rawskiego oraz w kontekście konkretyzacji wielu zamierzeń inwestycyjnych 

przyjętych przez miasto i gminy należące do powiatu, a także podmioty gospodarcze. 

Stan środowiska na terenie powiatu nie uległ pogorszeniu. Powiat Rawski oraz gminy 

i miasto we własnym zakresie sukcesywnie realizują zadania, kładąc szczególny 

nacisk na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, modernizację dróg  

i remonty chodników a także ochronę powietrza atmosferycznego poprzez 

termomodernizację obiektów dydaktycznych i użyteczności publicznej, wymianę nie 

ekologicznych źródeł ciepła. Działania te w połączeniu z realizacją zadań  

o charakterze edukacyjnym w dużej mierze przyczyniają się do poprawy, jakości 

środowiska na obszarze powiatu rawskiego. 

Oceniając dotychczasowy stan realizacji celów Programu… jednoznacznie można 

stwierdzić, że zadania na bieżąco są realizowane, dowodem na to są wskaźniki oraz 

ilość wydatkowanych środków finansowanych na realizację zadań powiatowych  

i gminnych.  

Zaawansowanie realizacji celów i zadań ekologicznych jest zróżnicowane.  

Są zadania na realizację których wydatkowano wiele większe środki niż  

te planowane, gdyż udało się pozyskać źródło finansowania, są również takie zadanie, 

których realizacja jest planowana na lata następne ze względu  

na niedostateczne środki finansowe, a także długie i skomplikowane procedury 

przetargowe. Mimo to Powiat, Miasto i Gminy nieustannie starają się pozyskiwać 

dofinansowanie na realizację zadań ze środków zewnętrznych zarówno krajowych  

i zagranicznych w celu realizacji zadań kosztownych, gdyż nie ma możliwości 

sfinansowania ich ze środków budżetu własnego. 

Zgodnie z art. 17 ust.1, przy uwzględnieniu wymagań zawartych w art. 14, ustawy 

 - Prawo ochrony środowiska, politykę ekologiczną przyjmuje się na 4 lata, z tym, że 

przewidziane w niej działania w pespektywie obejmują kolejne 4 lata. Oznacza to, że 

w 2013 roku dokonana zostanie kolejna aktualizacja „Programu…” oraz listy 

przedsięwzięć krótkoterminowych w perspektywie czteroletniej oraz rewizja celów  

i kierunków priorytetowych. W trakcie aktualizacji z harmonogramów zostaną 

usunięte zadania, których być może Powiat nie będzie realizować, a w ich miejsce 

zostaną wpisane nowe zadania na przykład takie, do których Powiat, czy gminy 

zostały zobligowane nowym prawodawstwem. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła, przy jednym głosie wstrzymującym się, niniejszy 

raport. 

 

Ad. 9 Kolejny punkt dotyczył obejmował  zapoznanie się z informacją  

o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Rawski. 

Informację przedstawiła Pani Grażyna Walewska – inspektor w Wydziale 

Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej.  

Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
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Pani radna Katarzyna Urbańska poprosiła o przedstawienie informacji przez 

wydział merytoryczny o wysokości subwencji oświatowej w 2012 i 2013 i jaka 

wysokość tej subwencji został przekazana na oświatę.  

 

Ad. 10 W tym punkcie przedstawiono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  

z przeprowadzonych kontroli w roku 2013. Sprawozdanie przedstawił 

przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Tomasz Lesiak. 

W roku 2013 r. Komisja Rewizyjna, zgodnie z planem kontroli, 

przeprowadziła kontrole: w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, w ZSCEZiU  

i w Wydziale infrastruktury Starostwa Powitego w Rawie Mazowieckiej. 

Szczegółowe informacje zawarte są w protokołach z kontroli Komisji 

Rewizyjnej, które dostępne będą na stronach BIP Starostwa Powiatowego, po 

zatwierdzeniu ich przez Radę Powiatu Rawskiego. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z kontroli 

Komisji Rewizyjnej przeprowadzonych w roku 2013. 

 

Ad. 11. Ten punkt dotyczył wniosków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji  

z posiedzeń wyjazdowych do palcówek oświatowych. 

W imieniu Komisji Oświaty, kultury, Sportu i Promocji wnioski  

z objazdowych posiedzeń przedstawił przewodniczący tej komisji pan Bogdan 

Batorek. 

Informacja ta stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 12 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 

Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie między sesyjnym 

przedstawił  Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

Rada Powiatu Rawskiego czwartej kadencji na swojej XXX sesji w dniu 

29 października 2013 roku podjęła następujące uchwały: 
 

1. nr XXX/205/2013 w sprawie zmian budżetu powiatu roku bieżącego; 

2. nr XXX/206/2013 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Rawskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art.3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, na rok 2014; 

3. nr XXX/207/2013 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

hipoteką; 

4. nr XXX/208/2013 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie 

pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art.130a ust.1 lub 2 ustawy - Prawo  

o ruchu drogowym - na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia 

od usunięcia. 
 

Wszystkie uchwały zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu lub 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej jako organom nadzoru, a uchwały wymagające 
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publikacji przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego. 

Do podjętych uchwał nie wpłynęły żadne zastrzeżenia organów nadzorczych.  

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył dwa posiedzenia: 

29 października 2013 roku: 

1. Podjął uchwałę w sprawie zmiany składu Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego ( Elżbieta Jasnowska i Piotr Libera). 

2. Rozpatrzył pozytywnie wniosek Rawskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego w Rawie Mazowieckiej w sprawie wymiany drzwi w lokalu 

mieszkalnym przy ul. Południowej 27.  

3. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu.  

4. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych.  

5. Zapoznał się z informacją w sprawie prac nad umowa dzierżawy 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej.   

6. Zapoznał się z pismem w sprawie przekazania części powierzchni warsztatów 

ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej na potrzeby działalności gospodarczej 

Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej – Nadzieja i Praca.  

 

14 listopada 2013 roku: 

1. Podjął uchwałę  w sprawie zatwierdzenia projektu "Urząd bliższy 

społeczeństwu VII" w ramach Poddziałania 6.1.2 realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz  udzielenia 

pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie jego realizacji. 

Projekt realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Maz. 

2. Zatwierdził złożone zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniosków o 

dofinansowanie  zadań w ramach  Narodowego Programu Przebudowy  Dróg 

Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój., w zakresie 

oceny wniosków: 

- nr 47/2013  pn: Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi woj. Nr 725 

- przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odc. Wólka Lesiewska-Ossa,  

remont drogi powiatowej nr 4105E na odc. Wólka Lesiewska – Rosławowice, 

            - nr 49/2013  pn: Remont drogi powiatowej nr 4101E (Piekarowo) - Biała 

Rawska na odcinku  Rzeczków-Biała Rawska, od km 6+850 do km 10+635 wraz  

z poprawą bezpieczeństwa ruchu w obrębie skrzyżowania z drogą  

wojewódzką nr 725. 

3. Uzgodnił zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Biała Rawska – fragmenty obszarów wsi Bronisławów i Rokszyce.  

4. Uzgodnił zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Biała Rawska – obszar w rejonie ul. Topolowej.  
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5. Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Programu ochrony 

środowiska dla powiatu rawskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 

2017-2020.  

6. Zatwierdził projekt   raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla 

powiatu rawskiego na lata 2009-2012 za lata 2011 i 2012.  

7.  Zatwierdził informację o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach  

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. 

8. Podjął uchwałę w sprawie umowy dzierżawy zawartej w związku z wyborem 

oferty Dzierżawcy złożonej w przetargu przeprowadzonym w trybie art. 70
1
 - 

70
5
 Kodeksu cywilnego, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami. 

  9. Zatwierdził  umowę rozliczenia – (w związku z postanowieniami w/w umowy           

dzierżawy) 

10. Zatwierdził  projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

wprowadzenia zmian w statucie SPZOZ w Rawie Maz.  

11. Zatwierdził projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wyboru 

biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego SPZOZ za 2013 r. 

      12.  Podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu, 

13.  Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych, 

14.  Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu 

powiatu. 

15.  Rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia „Dobro dzieci” w sprawie użyczenia 

lokalu na prowadzenie działalności rehabilitacyjnej. 

16. Ustalił cenę wywoławczą sprzedaży samochodu fita Punto -1000 zł zgodnie  

z wyceną. 

17. Zatwierdził proponowany porządek XXXI Sesji Rady Powiatu 29. 

Do przedstawionej informacji pytań nie było.  

Ad. 13  W kolejnym punkcie obejmującym interpelacje radnych – głosów nie było. 

 

Ad. 14  W punkcie zapytania i wolne wnioski – głosów nie było. 

 

Ad. 15 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria Charążka  

- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 11
00

 dokonała zamknięcia 

obrad  XXXI  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

Na tym protokół zakończono. 

 

W załączeniu: 

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 

 

Sporządził: Tomasz Góraj.      


