
P R O T O K Ó Ł  NR  VI/2019 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 8 marca 2019 roku  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego Pan Ryszard Imioła  
o godz. 1200 otworzył sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości 
oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji. Następnie 
Wiceprzewodniczący Rady złożył życzenia kobietom z okazji Dnia Kobiet; 
nastąpiło też wręczenie kwiatów wszystkim kobietom obecnym na sali.  
        Radny Adrian Galach zgłosił wniosek w imieniu Klubu Radnych PIS  
o zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie z porządku obrad punktu 8 - Podjęcie 
uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym powiatu rawskiego; 
według radnych Klubu PIS projekt uchwały obarczony jest istotnymi wadami 
prawnymi (uzasadnienie wniosku – od 3 min. 50 sek. do 10 min. 35 sek. nagrania 
https://www.youtube.com/watch?v=rp2SGTJLUcA).  
       Starosta Rawski odczytał całość wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie 
stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Rawskiego skierowanym przez 
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do Rady Powiatu Rawskiego; Starosta 
wniósł o przyjęcie porządku obrad w kształcie zaproponowanym przez 
Wiceprzewodniczącego Rady, a tym samym o odrzucenie wniosku 
przedstawionego przez Radnego Galacha. 

Rada Powiatu Rawskiego w głosowaniu (9 głosami za odrzuceniem wniosku  
i 6 głosami przeciw) odrzuciła wniosek o zmianę w porządku obrad sesji.   

W związku z powyższym przystąpiono do realizacji następującego porządku 
obrad: 

 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 

2. Stulecie Publicznych Służb Zatrudnienia- informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy 
w Powiecie Rawskim za 2018 rok; 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2019; 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2019-2039; 
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową  

i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych 

https://www.youtube.com/watch?v=rp2SGTJLUcA
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otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2019 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie Powiatu Rawskiego w 2019 roku; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Rawskiego; 
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym powiatu rawskiego; 
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej  

za rok 2018; 
10. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2018 roku; 

11. Informacja Dyrektora SPZOZ o bieżącej sytuacji Szpitala im. Św. Ducha  
w Rawie Mazowieckiej; 

12. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady; 

13. Wnioski i oświadczenia Radnych; 
14. Sprawy różne; 
15. Zamknięcie obrad. 
 
Ad.2 Stulecie Publicznych Służb Zatrudnienia - informacja o sytuacji  
na lokalnym rynku pracy w Powiecie Rawskim za 2018 rok.  

Z okazji stulecia Publicznych Służb Zatrudnienia został wyświetlony film 
przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 
następnie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Pani Bożena Woźniak 
przedstawiła informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie rawskim 
(bieżący punkt - nagranie od 24 minuty do 59 minuty 30 sekundy  
https://www.youtube.com/watch?v=rp2SGTJLUcA).  
     Rada Powiatu jednogłośnie (15 głosami za) przyjęła informację o sytuacji na 
lokalnym rynku pracy.        
 
Ad.3 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku 
bieżącego. Omówienia dokonał Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu 
Rawskiego: 
Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 
W dziale 710 – Działalność usługowa dokonuje się przeniesienia środków 
między grupami wydatków. Zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące o kwotę 141 
652 zł zwiększeniu natomiast wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wkład 
własny do projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego 

https://www.youtube.com/watch?v=rp2SGTJLUcA
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świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” 
realizowanego w ramach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego 
(uchwała nr VII/41/2018 zgromadzenia Związku Powiatów Województwa 
Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2018 r., umowa nr UDA-RPLD.07.01.02-10-
0006/17-00). Źródłem finansowania powyższych wydatków majątkowych stają 
się zwiększone przychody, zmniejszeniu ulegają jednocześnie planowane 
dochody bieżące. W dziale 801 – oświata i wychowanie dokonuje się 
zwiększenia o kwotę 11 500 zł planu dochodów i wydatków bieżących  
w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej. Ponadto w powyższym dziale dokonuje się zwiększenia planu 
dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów: „Mobilny Reymont” 
2018-1-PL01-KA102-047966, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie 
Mazowieckiej, „Zawodowe drogowskazy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-
0015/17-00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, 
„Staże zawodowe oknem na rynek pracy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-
0019/17-00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, „Pracuj  
w branży HoReCa” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/17-00 w Zespole Szkół 
CEZiU w Rawie Mazowieckiej, „Akademia umiejętności” umowa  
Nr RPLD.11.03.01-10-0041/17-00 w Zespole Szkół CEZiU w Rawie 
Mazowieckiej, „Motoryzacja moja pasja” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-
0038/17-00 w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej W dziale 851 – 
ochrona zdrowia zabezpiecza się środki w wysokości 85 000 zł na realizację 
zadania inwestycyjnego „Przebudowa pomieszczeń Szpitala św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej” na koszty opracowania dokumentacji technicznej  
i kosztorysowej. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2019  
z dnia 13 lutego 2019 r zwiększeniu ulega plan dochodów o kwotę 185 373 zł 
(środki części oświatowej subwencji ogólnej). Powyższa kwota zabezpieczy 
środki na wkład własny w wysokości 85 000 zł w realizację projektów  
w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej pozostała kwota zasila rezerwę celową oświatową. 
W dziale 855 – Rodzina dokonuje się zwiększenia o kwotę 60 zł planu 
dochodów i wydatków bieżących w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. 
Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez Powiat w 2019 roku 
Na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.1.2019 z dnia  
8 lutego 2019 roku dokonuje się zwiększenia planowanych do uzyskania przez 
Powiat w 2019 roku Dochodów Skarbu Państwa o kwotę 100 zł. 
Przychody, Rozchody 2019 roku - dokonuje się zwiększenia przychodów  
z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 141 652 zł. 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku – 
Zwiększenia:  
-141 652 zł „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego 
świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład 
własny; 
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- 43731 zł „Pracuj w branży HoReCa”; 
- 178000 zł „Akademia umiejętności”; 
- 186510 zł „Motoryzacja moja pasja”; 
- 13122 zł „Staże zawodowe oknem na rynek pracy”; 
- 87390 zł „Zawodowe drogowskazy”; 
- 85000 zł „Przebudowa pomieszczeń Szpitala św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej”. 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zwiększenia: 
- 141 652 zł „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego 
świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego”  
– wydatki majątkowe; 
- 40 000 zł „Mobilny Reymont” – wydatki bieżące; 
- 860 986 zł „Pracuj w branży HoReCa” – wydatki bieżące; 
-43 731 „Pracuj w branży HoReCa” – wydatki majątkowe; 
-1 062 591 zł „Akademia umiejętności” – wydatki bieżące; 
-178 000 zł „Akademia umiejętności” – wydatki majątkowe; 
-769 218 zł „Motoryzacja moja pasja” – wydatki bieżące; 
-186 510 zł „Motoryzacja moja pasja” – wydatki majątkowe; 
-170 221 zł „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” – wydatki bieżące; 
-13 122 zł „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” – wydatki majątkowe; 
-386 552 zł „Zawodowe drogowskazy” – wydatki bieżące; 
-87 390 zł „Zawodowe drogowskazy” – wydatki majątkowe 

Pan Radny Adrian Galach zapytał o wniosek SPZOZ o udzielenie pożyczki 
skierowany do Zarządu Powiatu - czy taka pożyczka zostanie udzielona  
i w jakiej wysokości. 

Starosta odpowiedział, że wniosek dotyczył udzielenia pożyczki  
w wysokości 80 tys. zł na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek; 
Zarząd Powiatu uznał, że na obecnym etapie kiedy SPZOZ posiada wpływy taka 
pożyczka nie zostanie udzielona. 
       Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów połączonej z Komisja 
Oświaty przedstawił pan Radny Jarosław Kobierski. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła uchwałę  
nr VI/38/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019. 
 Uchwała nr VI/38/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019 oraz protokół  
głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad.4 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata  
2019-39. 
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Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 8 marca 2019 roku  
w sprawie zmian budżetu roku 2019 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę 
Finansową, w zakresie 2019 roku do Budżetu Powiatu. Ponadto wprowadza  
się zmiany w wykazie przedsięwzięć. Programy, projekty lub zadania związane 
z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust.1 pkt 2 i 3 - zwiększenia: 
1."Pracuj w branży HoReCa" RPLD.11.03.01-10-0042/17-00 realizowany przez 
Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej, zadanie będzie realizowane  
w latach 2019-2020. Całkowita wartość projektu 1 403 975 zł. Rok 2019 – 860 
986 zł - wydatki bieżące, w tym 25 000 zł wkład własny, 43 731 zł - wydatki 
majątkowe. Źródła finansowania: środki z budżetu krajowego 125 221 zł (w tym 
wkład własny powiatu 50 000 zł), środki z budżetu UE 1 278 754 zł 
2. "Akademia umiejętności" RPLD.11.03.01-10-0041/17-00 realizowany przez 
Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej. Całkowita wartość projektu 1 864 
320 zł. Rok 2019 – 1 062 591 zł - wydatki bieżące, w tym 35 000 zł wkład 
własny, 178 000 zł - wydatki majątkowe. Źródła finansowania: środki z budżetu 
krajowego 169 685 zł (w tym wkład własny powiatu 70 000 zł), środki  
z budżetu UE 1 694 635 zł. 
3."Motoryzacja moja pasja" RPLD.11.03.01-10-0038/17-00 realizowany przez 
Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej. Całkowita wartość projektu 1 478 
181 zł. Rok 2019 – 769 218 zł - wydatki bieżące, w tym 25 000 zł wkład 
własny, 186 510 zł - wydatki majątkowe. Źródła finansowania: 
Środki z budżetu krajowego 129 344 zł (w tym wkład własny powiatu 50 000 zł) 
Środki z budżetu UE 1 348 837 zł Zmiany: 
1. „Zawodowe drogowskazy” RPLD.11.03.01-10-0015/17-00 realizowany przez 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. 
Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019. Całkowita wartość projektu 
966 152 zł. Rok 2019 – 605 543 zł - wydatki bieżące, w tym 38 922 zł wkład 
własny, 87 390 zł - wydatki majątkowe. Źródła finansowania: 
Środki z budżetu krajowego 134 635 zł (w tym wkład własny powiatu 85 722 zł) 
Środki z budżetu UE 831 517 zł. 
2. „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-
0019/17-00, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska 
Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019. Całkowita wartość projektu  
1 150 316 zł. Rok 2019 – 459 508 zł - wydatki bieżące, w tym 41 943 zł wkład 
własny, 13 122 zł - wydatki majątkowe. Źródła finansowania: 
Środki z budżetu krajowego 146 020 zł (w tym wkład własny powiatu 86 943 zł) 
Środki z budżetu UE 1 004 296 zł. 
3. „Mobilny Reymont” 2018-1-PL01-KA102-047966 realizowany przez Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Zadanie będzie realizowane 
w latach 2018-2019. Całkowita wartość projektu 245 872 zł. Rok 2019 – 245 
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872 zł - wydatki bieżące. Źródła finansowania - Środki z budżetu UE 245 872 
zł. 
4. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie  
e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” umowa nr UDA 
-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00, Starostwo - zadanie będzie realizowane  
w latach 2018-2023. Całkowita wartość 1 327 740 zł - wkład własny do projektu 
realizowanego w ramach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. 
Rok 2019 – 141 652 zł - wydatki majątkowe (wkład własny). 
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe: 
1. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie  
e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” - zmiana kategorii. 
                Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów połączonej z Komisja 
Oświaty przedstawił pan Radny Jarosław Kobierski. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła uchwałę  
nr VI/39/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2019-39. 
 Uchwała nr VI/39/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-39 oraz protokół  głosowania za 
pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad.5 Podjęcie uchwały 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 2019 r.  
Projekt uchwały omówiła Pani Sylwia Stangreciak – inspektor w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej: 
W dniu 22.02.2019 roku wpłynęła informacja o wysokości środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przypadających na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511) wyliczonych zgodnie  
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie 
algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (dz. U. z 2017 r., 
poz 538 z późn. zm.). Powiat Rawski na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w bieżącym roku otrzymał 
kwotę 1.093.510 zł. Zgodnie z art. 35a ust 3 cytowanej ustawy Rada Powiatu 
określa zadania, na które przeznacza środki finansowe określone w art. 48 ust. 1 
pkt 1. W związku z powyższym poszczególne zadania oraz kwoty przeznaczone 
na ich realizację określono w załączniku do niniejszej uchwały. Dokonując 
podziału środków finansowych kierowano się potrzebami Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w tym zakresie oraz zapotrzebowaniem zgłoszonym 
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przez Powiatowy Urząd Pracy, który realizuje część zadań wynikających  
z wyżej wymienionej ustawy. Środki finansowe w wysokości 622.860 zł. 
PFRON przeznaczył na dofinansowanie w 2019 r. kosztów działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej, działającego przy 
Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej. Kwota ta stanowi 
90% kosztów działalności Warsztatu (zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych).  
       Pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił jej 
przewodniczący - Radny Grzegorz Stefaniak. 

     Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła 
uchwałę nr VI/40/2019 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 2019 r.  
          Uchwała nr VI/40/2019 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 2019 r. 
oraz protokół głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią 
załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawskiego w 2019 roku. 

Projekt uchwały omówił Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej: 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany 
do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, 
w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy  
z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 
ze zm.) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu, 
określa w drodze uchwały Rada Powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów, 
burmistrzów gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. W związku  
z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały przez Radę Powiatu 
Rawskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie Powiatu Rawskiego w 2019 roku.  
       Radny Paweł Jakubowski zwrócił uwagę na opieszałość w podejmowaniu 
uchwały o rozkładzie pracy aptek a także na to, że na BIP-ie Starostwa rozkład 
taki umieszczony został dopiero w lutym 2019 r. 

Dyrektor Andrzej Latek wyjaśnił, że obowiązywała poprzednia uchwała, 
rozkład był zatwierdzony, ale rzeczywiście nie został podany do publicznej 
wiadomości. 
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Pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił jej 
przewodniczący – radny Grzegorz Stefaniak. 
     Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła uchwałę  
nr VI/41/2019 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawskiego w 2019 roku.  
          Uchwała nr VI/41/2019 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawskiego w 2019 roku oraz protokół 
głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki  
do niniejszego protokołu. 
 
Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu 
Rawskiego. 

Na wstępie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego przeczytał treść  
skargi Klubu Radnych na Zarząd Powiatu Rawskiego, która została przekazana 
przez Łódzki Urząd Wojewódzki do rozpatrzenia przez Rade Powiatu 
Rawskiego. 

Integralną część protokołu stanowi nagranie z sesji Rady Powiatu Rawskiego 
odbytej w dniu 8 marca 2019 r.  (punkt 7 sesji: od 1 godz. 46 min. do 2 godz.  
8 min. https://www.youtube.com/watch?v=rp2SGTJLUcA).    

 Rada Powiatu Rawskiego, w głosowaniu imiennym przy 9 głosach za,  
6 głosach przeciw przyjęła uchwałę nr VI/42/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi 
na Zarząd Powiatu Rawskiego, uznająca skargę na Zarząd Powiatu za niezasadną. 
 Uchwała nr VI/42/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu 
Rawskiego oraz protokół głosowania za pomocą urządzeń do głosowania 
stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
Ad.8  Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym powiatu 
rawskiego. 

Na wstępie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego poinformował,  
że wpłynął wniosek Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Pana o wyrażenie 
zgody na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem Urzędu Miasta Rawa 
Mazowiecka i jednocześnie radnym Rady Powiatu Rawskiego – panem 
Zbigniewem Karpińskim.  

Integralną część protokołu stanowi nagranie z sesji Rady Powiatu Rawskiego 
odbytej w dniu 8 marca 2019 r.  ( punkt 8 sesji: od 2 godz. 23 min. i 30 sek.  
do 3 godz. 53 min. i 50 sek.  https://www.youtube.com/watch?v=rp2SGTJLUcA). 

Rada Powiatu Rawskiego, w głosowaniu imiennym przy 9 głosach za,  
5 głosach przeciw (radny  Zbigniew Karpiński nie brał udziału w głosowaniu) 

https://www.youtube.com/watch?v=rp2SGTJLUcA
https://www.youtube.com/watch?v=rp2SGTJLUcA
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przyjęła uchwałę nr VI/43/2019 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym 
powiatu rawskiego. 
 Uchwała nr VI/43/2019 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym 
powiatu rawskiego oraz protokół głosowania za pomocą urządzeń do głosowania 
stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 9 Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie 
Mazowieckiej za rok 2018. Sprawozdanie przedstawiła Pani Elżbieta Jasnowska 
– dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej  
(https://www.youtube.com/watch?v=rp2SGTJLUcA  nagranie od 3 godz. 54  
30 sek.  do 4 godz. 5 min.). Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (14 głosów 
za, obecnych) przyjęła przedstawione sprawozdanie. Protokół głosowania  
za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 

Ad.10 Przedstawienie  sprawozdania z realizacji Rocznego Programu 
Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku. 
Sprawozdanie przedstawił Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu  
(nagranie od 4 godz. 5 min 30 sek. do 4 godz. 10 min. 
https://www.youtube.com/watch?v=rp2SGTJLUcA). 

Ad.11 Informacja Dyrektora SPZOZ o bieżącej sytuacji Szpitala im. Św. Ducha  
w Rawie Mazowieckiej. Informacje przedstawiła Pani Małgorzata Leszczyńska 
– dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej  (nagranie od 4 godz. 10 min.  
do 4 godz. 44 min. https://www.youtube.com/watch?v=rp2SGTJLUcA ). 

Ad. 12 Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady. 
Wykonanie uchwał podjętych na V sesji Rady Powiatu Rawskiego przedstawił 
Wicestarosta Jacek Otulak. 

Rada Powiatu Rawskiego szóstej kadencji na swojej V sesji w dniu 30 

stycznia 2019 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała nr V/31/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019; 
2. Uchwała nr V/32/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2039; 
3. Uchwała nr V/33/2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty należności 

niepodatkowych stanowiących dochód budżetu Powiatu Rawskiego 
instrumentem płatniczym; 

https://www.youtube.com/watch?v=rp2SGTJLUcA
https://www.youtube.com/watch?v=rp2SGTJLUcA
https://www.youtube.com/watch?v=rp2SGTJLUcA
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4. Uchwała nr V/34/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej; 

5. Uchwała nr V/35/2019 zmieniająca uchwałę nr II/9/2018 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 
powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 

6. Uchwała nr V/36/2019 zmieniająca uchwałę nr II/11/2018 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 
powołania Komisji Budżetu i Finansów; 

7. Uchwała nr V/37/2019 zmieniająca uchwałę nr II/12/2018 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 
powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji. 
 

Uchwały zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu lub Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej jako organom nadzoru, a uchwały wymagające publikacji 
przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego 

     
Ad. 13 Wnioski i oświadczenia Radnych: 

Pan radny Adrian Galach zapytał dlaczego nie jest przedstawiana informacja 
o pracy Zarządu Powiatu miedzy sesjami. (dyskusja  
– nagranie od 4 godz. 46 min. 30 sek. do 4 godz. 52 min.  
https://www.youtube.com/watch?v=rp2SGTJLUcA ). 
 
Ad. 14 Sprawy różne: 

(nagranie od 4 godz. 52 min. 30 sek. do 4 godz. 54 min. 50 sek.   
https://www.youtube.com/watch?v=rp2SGTJLUcA ). 
 
Ad. 15 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pan Ryszard Imioła  
- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 17:30 dokonał 
zamknięcia obrad VI sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
                 Ryszard Imioła 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu 
- integralną część protokołu stanowi nagranie z sesji zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej ( https://www.youtube.com/watch?v=rp2SGTJLUcA )  
 
Sporządził: Tomasz Góraj  

https://www.youtube.com/watch?v=rp2SGTJLUcA
https://www.youtube.com/watch?v=rp2SGTJLUcA
https://www.youtube.com/watch?v=rp2SGTJLUcA

