
P R O T O K Ó Ł  NR  XXXIV/2018 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 19 stycznia 2018 roku  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

o godz. 1300 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 14 Radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji. 
 
Ad.2 Do porządku obrad XXXIV sesji Rady Powiatu propozycję dodatkowego 
punktu zgłosiła Przewodnicząca Rady – punkt dotyczący zmiany uchwały  
o wyborze Komisji Rewizyjnej w związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji 
przewodniczącego i członkostwa w tej komisji przez radnego Jacka Otulaka; 
porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą został przyjęty przy 12 głosach 
za i 2 głosach wstrzymujących się. W związku z powyższym przystąpiono  
do realizacji następującego porządku obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 
2. Przyjęcie porządku obrad; 
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Rawskiego; 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego; 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu na lata 2018-39; 
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę o wyborze Komisji Rewizyjnej; 
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań w sprawie 

odwołania Wicestarosty i wyboru Wicestarosty; 
8. Przeprowadzenie głosowania i podjęcie uchwały w sprawie odwołania 

Wicestarosty; 
9. Przeprowadzenie głosowania i podjęcie uchwały w sprawie wyboru 

Wicestarosty; 
10.  Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy 

Zarządu w okresie międzysesyjnym; 
11.  Interpelacje i zapytania Radnych; 
12.  Sprawy różne i wolne wnioski; 
13.  Zamknięcie obrad. 

 
Ad.3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XXXIII 
sesji Rady Powiatu Rawskiego. Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół  
z XXXII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
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Ad.4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego.  
Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego: 
Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 
W dziale 801 – oświata i wychowanie w związku ubieganiem się o przyznanie 
pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 
przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej zabezpiecza się środki na wkład własny w realizację 
zadnia „Remont i doposażenie Sali gimnastycznej w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej”  
w kwocie 50 000 zł. W związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji 
projektowej zwiększa się o kwotę 5 000 zł wkład własny w realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej 
infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do 
warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej  
w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej”. Na podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-
10-A007/17-00 z dnia 24 listopada 2017 roku o dofinansowanie projektu 
„Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” w dziale 853 - Pozostałe 
zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia dochodów  
i wydatków przeznaczonych na realizację projektu. Wprowadzanie kwoty 
zawierają środki niewydatkowane w 2017 roku. 
Przychody, Rozchody 2017 roku - środkami pochodzącymi ze zmniejszonych 
wydatków dokonuje się zwiększenia rozchodów w kwocie 100 000 zł  
z przeznaczeniem na pożyczkę dla SP ZOZ-u w Rawie Mazowieckiej. 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku  
- zwiększenia: 
- 50 000 zł „Remont i doposażenie Sali gimnastycznej w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej” 
- 5 000 zł „Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej 
infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do 
warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej  
w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej” 
- 14 401 zł „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” zakup 
pionizatorów. 
Dotacje udzielone w roku 2018 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 
do sektora finansów publicznych - zwiększenia: 
- 170 683 zł Gmina Miejska Biała Rawska – projekt „Centrum Usług 
Społecznych dla powiatu rawskiego”; 
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- 212 662 zł Gmina Cielądz – projekt „Centrum Usług Społecznych dla powiatu 
rawskiego”; 
- 166 021 zł Gmina Rawa Mazowiecka – projekt „Centrum Usług Społecznych 
dla powiatu rawskiego”; 
- 45 532 zł Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku – projekt 
„Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”; 
- 552 933 zł Fundacja "Obudźmy nadzieję" – projekt „Centrum Usług 
Społecznych dla powiatu rawskiego”. 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zwiększenia: 
- 5 000 zł „Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej 
infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego  
do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej  
w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej” – wydatki majątkowe;  
- 14 401 zł „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” – wydatki 
majątkowe; 
1 465 058 zł „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” – wydatki 
bieżące. 

Pan Radny Adrian Galach zapytał o pożyczkę w wys. 100 tys. zł dla  
SP ZOZ-u w Rawie Mazowieckiej ( jak przypomniał na poprzedniej sesji 
uchwalano tez pożyczkę dla SPZOZ w wys. 20 tys. zł) – na jaki cel 
przeznaczona jest ta pożyczka? Radny Galach zapytał też o umorzoną pożyczkę 
SPZOZ-u uchwałą Zarządu Powiatu w wys. 500 tys. zł (która opiniowana byłą 
przez Komisje Budżetu i Finansów w grudniu 2017 r) – czy ta pożyczka jest 
umorzona? 

Pani Skarbnika odpowiedziała, że pożyczka w wysokości 500 tys. zł jest już 
umorzona, natomiast aktualna pożyczka w wysokości 100 tys. zł przeznaczona 
jest na sfinansowanie odsetek kredytu SPZOZ zaciągniętego w PKO BP. 

Następne pytanie Radnego Adriana Galacha dotyczyło tego jaki jest 
prognozowany zysk SPZOZ-u za rok 2017 i czy taki w ogóle występuje, bo jak 
wynika z prognozy finansowej planowany zysk za 2017 r. w wysokości 1 mln 
420 tys. zł ? 

Pani dyrektor SPZOZ Anna Solecka odpowiedziała, że stosowne bilanse 
zostaną sporządzone do końce marca 2018 r. i prognozowany jest niewielki zysk 
i nie będzie to wysokości prognozowanej jaką przytoczył pan Radny. 
  Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów do projektu uchwały 
przedstawił jej przewodniczący Radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę  
nr XXXIV/185/2017 w sprawie zmian budżetu roku 2017, której projekt stanowi 
załącznik  nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Ad.5 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie  
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017  
– 2039. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła pani Marzena Pakuła  
– Skarbnik Powiatu Rawskiego: 
Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 19 stycznia 2018 
roku w sprawie zmian budżetu roku 2018 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę 
Finansową, w zakresie 2018 roku do Budżetu Powiatu. Ponadto wprowadza się 
zmiany w wykazie przedsięwzięć. 
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3  
- zmniejszenia: 
1. "Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej 
szkoły" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r. 
Wydatki w okresie realizacji Projektu 0 zł, są to wydatki bieżące. Źródło 
finansowania - środki z budżetu UE 0 zł. 
Zmiany: 
1. „Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury  
w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków 
zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół  
– Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika  
w Rawie Mazowieckiej” UDA-RPLD.07.04.01-10-0006/16-00 ZS CEZiU  
w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2017 r. - 2018 r. Wydatki w okresie 
realizacji Projektu 1 235 000 zł, wydatki majątkowe 1 235 000 zł,. 
Źródła finansowania - środki z budżetu krajowego 385 000 zł (w tym wkład 
własny powiatu 385 000 zł). Środki z budżetu UE 850 000 zł. 
Zwiększenia: 
1. "Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego" umowa nr 
RPLD.09.02.01-10-A007/17-00, Powiat Rawski /Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2017 - 2020 
Źródła finansowania: 
- środki z budżetu UE 3 489 699 zł, 
- dotacja celowa 102 918.1 
Nakłady planowane na 2018 rok 1 465 058 zł – wydatek bieżący, 14 401 zł  
- wydatek majątkowy, nakłady planowane na 2019 rok 1 357 616 zł – wydatek 
bieżący. Nakłady planowane na 2020 rok 200 000 zł – wydatek bieżący. 
         Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił jej 
przewodniczący radny Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę  
nr XXXIV/186/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
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Powiatu Rawskiego na lata 2017 - 39, której projekt stanowi załącznik nr 3  
do niniejszego protokołu. 
 
Ad.6 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę o wyborze Komisji Rewizyjnej. 

Pani Przewodnicza zapoznała Radę z treścią pisma jakie złożył Radny Jacek 
Otulak, w którym rezygnuje z funkcji przewodniczącego i z członkostwa  
w Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. 

Za przyjęciem rezygnacji głosowało 12 Radnych, wstrzymało się 2 Radnych 
(B. Pietrzak, A. Galach). 
      Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 
zmieniającej uchwałę o wyborze Komisji Rewizyjnej - Rada Powiatu Rawskiego 
przy 12 głosach za, 2 głosach wstrzymujących się (A. Galach, B. Pietrzak) 
podjęła uchwałę XXXIV/187/2017  zmieniającą skład Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.7 Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań w sprawie 
odwołania Wicestarosty i wyboru Wicestarosty. 

W wyniku zgłoszeń dokonanych przez Radnych, Rada Powiatu w głosowaniu 
wybrała Komisję Skrutacyjną w składzie: Adrian Galach, Maria Piątek i Grzegorz 
Stefaniak. Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała  się w następujący sposób: radny 
Grzegorz Stefaniak – przewodniczący, radna Maria Piątek – członek,  
radny Adrian Galach – członek. 
 
Ad.8 Przeprowadzenie głosowania i podjęcie uchwały w sprawie odwołania 
Wicestarosty. 

Jako pierwszy głos zabrał Starosta Józef Matysiak, informując że wpłynęło 
do niego pismo Wicestarosty Mariana Krzyczkowskiego z prośbą o odwołanie  
z  funkcji wicestarosty w związku z zaplanowanym przejściem na emeryturę.  
W związku z powyższym Starosta Rawski przedkłada wniosek o odwołanie 
przez Radę Powiatu Rawskiego Pana Mariana Krzyczkowskiego z funkcji 
Wicestarosty. Starosta Józef Matysiak podziękował też panu Marianowi 
Krzyczkowskiemu za wieloletnią pracę na stanowisku Wicestarosty. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Grzegorz Stefaniak przedstawił 
zasady głosowania tajnego w sprawie odwołania wicestarosty.  

Po krótkiej przerwie i przygotowaniu kart do głosownia, Komisja 
Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne w sprawie odwołania 
Wicestarosty. 

Po przeliczeniu głosów, protokół z ustalenia wyników głosowania wniosku 
o odwołanie Wicestarosty Mariana Krzyczkowskiego odczytał przewodniczący 
Komisji Skrutacyjnej Grzegorz Stefaniak. W głosowaniu tajnym brało udział  
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14 radnych – wszyscy odpowiedzieli się za odwołaniem z funkcji Wicestarosty 
Mariana Krzyczkowskiego. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik  
nr 5 do niniejszego protokołu.  

Następnie Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę  
w sprawie stwierdzenia odwołania Pana Mariana Krzyczkowskiego  
ze stanowiska Wicestarosty oraz zwalniającą z wykonywania obowiązków  
– uchwała nr XXXIV/188/2018 (projekt uchwał stanowi załącznik nr 6  
do niniejszego protokołu). 

Zabierając głos, ustępujący Wicestarosta Marian Krzyczkowski podziękował 
za współpracę radnym wszystkich rad, członom Zarządu Powiatu, pracownikom 
Starostwa i samorządowcom z terenu powiatu rawskiego. 

 
Ad.9  Przeprowadzenie  głosowania i podjęcie uchwały w sprawie wyboru 
Wicestarosty. 

Pani Przewodnicząca poinformowała Radnych, iż zgodnie z ustawą  
o samorządzie powiatowym (art. 27 ust. 3), rada powiatu wybiera wicestarostę  
na wniosek starosty zwykła większością głosów w głosowaniu tajnym,  
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. 

Starosta Rawski Józef Matysiak zgłosił kandydaturę Radnego Jacka Otulaka 
na stanowisko Wicestarosty. Przewodnicząca zapytała czy kandydat wyraża 
zgodę – pan Jacek Otulak wyraził taką zgodę. 

 
Radny Adrian Galach zapytał jakie są wizje i plany kandydata na stanowisko 

wicestarosty, jakie płaszczyzny działania Powiatu wymagają bliższego 
przyjrzenia się i jakie cele sobie stawia jako przyszły wicestarosta. 

Pan Jacek Otulak odpowiedział, że chciałby przyczynić się swoimi 
działaniami do lepszego funkcjonowania Powiatu, a za najtrudniejsze obszary 
uważa sytuację i funkcjonowanie Szpitala Św. Ducha oraz oświatę. 

Po przygotowaniu kart do głosowania, Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej Grzegorz Stefaniak przedstawił zasady głosowania tajnego  
w sprawie wyboru wicestarosty; następnie Radni przystąpili do głosownia 
tajnego w sprawie wyboru wicestarosty. 
       Po przeliczeniu głosów, protokół z ustalenia wyników głosowania  
w sprawie wyboru wicestarosty odczytał przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 
Grzegorz Stefaniak. W głosowaniu tajnym brało udział 14 radnych: liczba 
głosów ważnie oddanych za wyborem  kandydata – 12, liczba głosów ważnych 
bez dokonania wyboru – 1, liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi 
kandydata - 1. W związku z powyższym Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że 
kandydat Jacek Otulak uzyskał wymaganą zwykłą większość głosów i został 
wybrany  na Wicestarostę. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik  
nr 7 do niniejszego protokołu.  
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 Następnie Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XXXIV/189/2018 w sprawie 
wyboru wicestarosty; projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu. 
 Pan Jacek Otulak podziękował Radnym Rady Powiatu Rawskiego za wybór 
jego osoby na stanowisko wicestarosty. 
 
Ad.10 Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz  
o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

Rada Powiatu Rawskiego piątej kadencji na swojej XXXIII sesji w dniu  
29 grudnia 2017 roku podjęła następujące uchwały: 
1. Uchwała nr XXXIII/181/2017 w sprawie zmian budżetu roku 2017; 
2. Uchwała nr XXXIII/182/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu na lata 2017-39; 
3. Uchwała nr XXXIII/183/2017 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok; 
4. Uchwała nr XXXIII/184/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2018-2039. 
Uchwały zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu lub Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej jako organom nadzoru, a uchwały wymagające publikacji 
przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
     W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył cztery posiedzenia 
omawiając następujące sprawy: 
29 grudnia 2017 roku: 
1. Podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok. 
2. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2017 rok.  
3. Podjął uchwałę w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających 

Powiatowi rawskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

2 stycznia 2018 roku: 
1. Udzielił pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy do 
reprezentowania Powiatu Rawskiego przed Sądem Rejonowym w Rawie 
Mazowieckiej oraz sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawie 
przeciwko pracodawcy. 
2. Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni 
2 m2 dachu budynku SPZOZ w Rawie Mazowieckiej ul. Niepodległości 8. 
3. Zatwierdził harmonogram pracy aptek na miesiące styczeń i luty 2018 roku.  
4. Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Polityki Społecznej do przeprowadzenia 
procedury wyłonienia kancelarii prawnej na świadczenie pomocy prawnej na 
rzecz Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.  
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 9.01.2018 r.: 

1.  Zarząd uzgodnił  lokalizację telekomunikacyjnej linii kablowej w pasie  
drogi  powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów w m. Łaszczyn (działka nr 360  
w obrębie Łaszczyn). Inwestycja związana jest z kolejnym etapem inwestycji 
„ostatniej mili” obejmującej rozwój sieci szerokopasmowego Internetu. 
2.  Wyraził zgodę na ogłoszenie postępowania do 30 tys. euro na: 
a) dostawę materiałów do  remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2018 
roku: 
-  emulsji asfaltowej w ilości 72 ton, 
 - grysów bazaltowych frakcji : 0-2 mm – 314 ton; 5-8 mm - 314 ton, 
 - masy na zimno w ilości 85 ton, 
 - kruszywa frakcji 0-31,5 – ok. 500 ton (naprawa dróg o nawierzchni  
tłuczniowej oraz poboczy),  
  b) usługi  - koparką ok. 250 godzin, 
- równiarką – 23,6 km – w miarę potrzeb – max czterokrotnie. 
c) aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń budynku  
warsztatów szkolnych wraz z termomodernizacją, dotyczy zadania  
pn.  „Adaptacja, przebudowa,  remont,   modernizacja istniejącej infrastruktury 
w celu dostosowania obiektów szkolnictwa   zawodowego do warunków 
zbliżonych do rzeczywistego  środowiska pracy zawodowej  w Zespole Szkół – 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika  w Rawie 
Mazowieckiej” 
3.  Zapoznał się z pismem właściciela  działki nr 649/4 w obrębie 5 Biała 
Rawska  dotyczącego zwiększenia kwoty odszkodowania ,  wydzieloną pod 
drogę publiczną z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek 
właściciela (art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.09.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami). 
4.  Zapoznał się z decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego dotycząca stanu technicznego wiaduktu drogowego 
usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 4118E Pukinin-(Mogielnica) w m. 
Rylsk Duży  oraz z zakresem wykonania niezbędnych napraw tego wiaduktu.  
5.  Wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie  
i dostarczenie nowych tablic rejestracyjnych oraz odbieranie i złomowanie 
wycofanych z użytku tablic. 
6.  Zapoznał się z zawiadomieniem Wójta Gminy Cielądz o przystąpieniu  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Cielądz, wieś Cielądz. 
7.  Rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o uzgodnienie 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 
Mazowiecka  - obszar położony w rejonie Pl. Piłsudskiego, w rejonie ul. 1-Maja,  
ul. Armii Krajowej i ul. Parkowej. 
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8. Rozpatrzył  prośbę  o zmianę godzin prowadzenia punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej w Białej Rawskiej. 
9. Podjął  uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej do zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego. 
10.  Przyjął plan pracy Zarządu Powiatu na 2018 rok. 
11. Przyjął zaproponowany porządek sesji Rady Powiatu w dniu19 stycznia br. 
12. Przyjął materiały na XXXIV sesję Rady Powiatu Rawskiego. 
16.01.2018 r.: 
1. Rozpatrzył podanie dzierżawcy o zmniejszenie stawki za zajęcie pasa 
drogowego dla prowadzących handel detaliczny przy cmentarzu – ul. 
Tomaszowska w Rawie Mazowieckiej  
2.  Zapoznał się ze sprawozdaniem Starosty Rawskiego z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok. 
3. Zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu sprawie: 
a) wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej, 3 - letniego liceum 
ogólnokształcącego im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białej Rawskiej  
z ZSP w Białej Rawskiej, 
b) zamiaru likwidacji poprzez wygaszanie szkoły ponadgimnazjalnej,  
3 - letniego liceum ogólnokształcącego im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w 
Białej Rawskiej z ZSP w Białej Rawskiej, 
c) wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej, 3 - letniego liceum 
ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej z ZSCEZ i U im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej, 
d) zamiaru  likwidacji poprzez wygaszanie 3 - letniego liceum 
ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej z ZSCEZ i U im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej. 
4. Rozpatrzył wnioski dyrektora ZSCEZ i U na realizację projektów w ramach 
programu ERAZMUS+ oraz udzielił pełnomocnictw: 
a) „ Hotelarze i restauratorzy – zawody przyszłości. Dobre praktyki greckich 
hotelarzy i restauratorów szansą na rozwój branży”, 
b) „ Zagraniczne staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy”, 
c) „ Innowacyjni bo europejscy- europejscy bo innowacyjni”. 
5. Zatwierdził wynik postępowania na udzielenie zamówienia związanego  
z dokonaniem analiz stanu  organizacyjnego szkół i placówek oświatowych  
(arkusze organizacyjne,  dane z SIO, tygodniowe rozkłady zajęć, sieć szkół, 
aktualne i prognozowane dane demograficzne, ect.) w celu jego optymalizacji, 
ze wskazaniem aktualnych i przyszłych możliwości zbilansowania wydatków  
o z subwencją oświatową pt.” Diagnoza organizacyjno - finansowa placówek 
oświatowych w kontekście reformy oświaty”.  
6. Rozpatrzył wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  
o wsparcie finansowe prac remontowych prowadzonych w placówce ( 3.800 zł). 
7.  Zapoznał się z projektem Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych  
i Sportowych na rok 2018r. 
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8. Zatwierdził wynik postępowania w sprawie zlecenia opracowania przez 
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi, opinii do sprawy, wykonanej  w 2017r  
klasyfikacji gruntów na nieruchomości położonej w obrębie Grzymkowice,  
gm. Biała Rawska. 
9. Zapoznał się z  informacją o złożonych projektach planów finansowych. 
10. Podjął uchwałę w sprawie układu wykonawczego do budżetu powiatu. 
11. Rozpatrzył  prośbę Stowarzyszenia Diabetyków o przekazanie używanego 
komputera i drukarki. 
12. Zatwierdził wynik przetargu na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach 
realizowanego projektu - Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego. 
13. Złożył podziękowanie wicestaroście Marianowi Krzyczkowskiemu  
za wieloletnią współpracę.  

  
Radny Bogdan Pietrzak zapytał o ewentualne prace i przygotowania  

do gazyfikacji gminy Biała Rawska – na jakim etapie są te prace. 
Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że firma Sime Polska prowadzi prace 

na odcinku od Głuchowa do Rawy Mazowieckiej, natomiast po umiejscowieniu 
reduktora w miejscowości Konopnica, możliwe będzie prowadzenie sieci  
w kierunku Białej Rawskiej i Cielądza (aktualnie prowadzone są prace 
projektowe). 

  
Ad.11 Interpelacje i zapytania Radnych: 
W tym punkcie głos zabrał radny Adrian Galach składając zapytania dotyczące: 
1. Udostępnienia i przesłania protokołu z kontroli odbytej w SP ZOZ w grudniu 
2017 r.. 
2. Zmian kadrowych w Wydziale Finansów i Budżetu, zgodnie z treścią zawartą 
w informacji publicznej w grudniu zostały zatrudnione 3 osoby na stanowisku 
podinspektora oraz obecnie trwa postępowanie rekrutacyjne na stanowisko 
referenta. Czy zmiany te związane są z odejściem pracowników, czy też 
zwiększeniem zatrudnienia. Ponadto radny prosi o przedstawienie struktury 
zatrudnienia w wydziale, z uwzględnieniem danych wrażliwych, czyli ochroną 
danych osobowych. 
3. Na jakim etapie jest obecnie realizacja powstania spółki samorządowej 
mającej za zadanie prowadzenie szpitala. Jeśli zostały sporządzone już projekty, 
dokumenty typu umowa spółki radny prosi o przesłanie. 
 Jako kolejny głos zabrał radny Bogdan Pietrzak prosząc o informację  
i rozliczenie dotacji w poszczególnych latach przekazanych dla Białej Rawskiej 
od początku obecnej kadencji rady,  w szczególności co zostało zrobione za 
dotacje na utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta Biała Rawska. 
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Ad.12 Sprawy różne i wolne wnioski – nie zgłoszono żadnych. 
  
Ad.13 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 15:30 dokonała 
zamknięcia obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Rawskiego.      
                     
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu 
Sporządził: Tomasz Góraj  
                Maria Charążka 
 
 


