
P R O T O K Ó Ł NR 37/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego 

odbytego w dniu 19 lipca 2019 r. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą 
obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach 
brali udział: Maria Charążka – Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego, Łukasz 
Sawicki – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Urszula Przerwa 
– Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich, Leszek Przybył – Dyrektor 
Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa, Iwona Michalak – z-ca Dyrektora 
Wydziału SAB, Krzysztof Starczewski – z-ca Wydziału Infrastruktury oraz Teresa 
Pietrzak Prezes Spółdzielni Socjalnej. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przedstawienie informacji o postępie prac przy organizacji Spółdzielni Socjalnej 
3. Wskazanie osoby do nagrody w zakresie kultury. 
4. Przedstawienie projektu obwieszczenia Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

ogłoszenia  jednolitego tekstu uchwały - statutu SP ZOZ. 
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia raportu z 

wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Rawskiego za lata 2017-
2018”. 

6. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego 
dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem 
dotacji  ze środków PFRON na kwotę 5.000 zł. 

7. Ogłoszenie o  możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji 
konkursowej w związku z ogłoszeniem ww. otwartego konkursu. 

8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany planów finansowych 

budżetu Powiatu Rawskiego na 2019 rok. 
10. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu roku 2019. 
11. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2039. 
12. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania środków finansowych na 

Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 
13. Tematy na sesję Rady Powiatu Rawskiego. 
14. Uzgodnienie przebiegu linii światłowodowej  
15. Sprawy różne. 
16. Zamknięcie posiedzenia 



 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  Rawski 
– Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 W tym punkcie Pani Teresa Pietrzak prezes Spółdzielni Socjalnej „Pracuj z Nami” 
w Rawie Mazowieckiej przedstawiła informację o stopniu zaawansowania prac 
związanych z organizacją działalności spółdzielni. Prezes poinformowała, że 
organizacji został nadany nr KSR, przedstawiła także informację o stopniu 
zaawansowania prac remontowych, instalacyjnych oraz wyposażeniowych w siedzibie 
spółdzielni. 
Zarząd przyjął informację o bieżącym postępie prac organizacyjnych. 
 
Ad. 3 Pan Starosta przedstawił informację o wpłynięciu pisma Przewodniczącej 
Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczące wskazania kandydatury osoby fizycznej 
lub prawnej do nagrody przyznawanej za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości 
artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. 
Starosta zaproponował, aby Zarząd przedstawił kandydaturę księdza Prałata Bogumiła 
Karpa, który realizował projekt rewitalizacji kościoła pw. NPNMP w Rawie 
Mazowieckiej  
Zarząd podjął decyzję aby w jego imieniu Starosta wystąpił do Urzędu 
Marszałkowskiego o przyznanie tej nagrody Księdzu Bogumiłowi Karpowi. 
 
Ad. 4 W tym punkcie Pani Urszula Przerwa Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw 
Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
przyjęcia tekstu jednolitego statutu SP ZOZ.  

Od czasu poprzedniego ogłoszenia tekstu jednolitego w 2014 r. wprowadzane były 
liczne zmiany, w tym znaczna, dotycząca rozszerzenia działalności SP ZOZ-u, co 
powoduje trudności w posługiwaniu się dokumentem. W związku z tym zaszła 
konieczność ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu. Zgodnie  z przepisami tekst jednolity 
aktu normatywnego ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w 
którym ten akt ogłoszono tj. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, a 
organem właściwym jest Rada Powiatu Rawskiego, dlatego też konieczne jest podjęcie 
niniejszej uchwały. 
Zarząd przyjął proponowany projekt uchwały. 
 
Ad. 5. W tym punkcie Pan Leszek Przybył Dyrektor Wydziału Środowiska, 
Architektury i Budownictwa  oraz Pani Iwona Michalak – z-ca Dyrektora Wydziału 
przedstawili projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia raportu z wykonania 
„Programu ochrony środowiska dla Powiatu Rawskiego za lata 2017-2018”. 



Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska został  w bieżącym roku 
sporządzony raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu 
Rawskiego za lata 2017-2018”. Przedstawia on wyniki z realizacji zadań zawartych w 
programie, z realizacji zadań własnych powiatu, jak również zadań monitorowanych, 
czyli wykonywanych przez gminy i inne instytucje, np.: Nadleśnictwo Skierniewice czy 
Generalna Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad. Raport wykazał, że cela i kierunki 
działań zawarte w programie zostały zrealizowane, i że stan środowiska na terenie 
powiatu rawskiego nie uległ pogorszeniu. 
Zarząd przyjął proponowany projekt uchwały. 
 
Ad. 6. W tym punkcie Sekretarz Sławomir Stefaniak przedstawił ogłoszenie o otwartym 
konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań 
mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizowanego w 
formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji  ze środków PFRON na kwotę 5.000 zł. 
Zadanie to jest ujęte w rocznym programie współpracy Powiatu Rawskiego z 
organizacjami pozarządowymi.  
Zarząd zatwierdził ogłoszenie o konkursie. 
 
Ad. 7. Kontynuując Pan Sławomir Stefaniak przedstawił ogłoszenie w sprawie 
możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, w celu 
zaopiniowania ofert złożonych w konkursie, o którym mowa w pkt. 6. 
Zarząd zatwierdził ogłoszenie. 
 
Ad. 8. W tym punkcie Skarbnik Powiatu Łukasz Sawicki przedstawił projekty uchwał 
Zarządu Powiatu w sprawie w sprawie zmiany budżetu powiatu oraz zmiany planów 
finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2019 r. 
Zarząd Powiatu przyjął uchwałę nr 76/2019 w sprawie zmiany w budżecie na 2019 r. 
oraz uchwałę nr 77/2019 w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2019 rok. Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do protokołu 
 
Ad.  9 Kontynuując Pan Skarbnik przedstawił i omówił projekty uchwał Rady Powiatu 
w sprawie zmian budżetu roku 2019 oraz w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-39. Zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych oraz zmianami zaproponowanymi do budżetu  należy zaktualizować WPS  
Zarząd zapoznał się z projektami uchwał. 
 
Ad. 10 W kolejnym punkcie Skarbnik przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu w 
sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.  
Komendant Powiatowy Policji w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z prośbą do Starosty 
Rawskiego o dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w 



Rawie Mazowieckiej. Współfinansowanie przez Powiat Rawski zakupu samochodu na 
potrzeby rawskiej Komendy poprawi skuteczność działania Policji, a tym samym 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Uchwała będzie podstawą 
do podpisania porozumienia i przekazania środków finansowych, w kwocie 5.000,00 zł 
na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczenim na zakup 
samochodu. 
Zarząd zapoznał się z projektem uchwały. 
 
Ad. 11. Pan Sławomir Stefaniak Sekretarz Powiatu przedstawił tematy na Sesję Powiatu 
Rawskiego 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2019; 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2019-2039; 
3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki 

Fundusz Wsparcia Policji; 
4. Obwieszczenie Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i 
szkół specjalnych od dnia 1 września 2019 roku; 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego finansowania 
zadań oświatowych; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/195/2018 Rady 
Powiatu Rawskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wysokości opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego; 

8. Przyjęcie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Rawskiego za lata 2017-2018; 

Zarząd Powiatu zapoznał się tematami najbliższej Sesje Rady Powiatu Rawskiego 
 
Ad. 12. W tym punkcie Pan Krzysztof Starczewski Zastępca Dyrektora Wydziału 
Infrastruktury przedstawił  propozycję uzgodnienie lokalizacji projektowanego 
przebiegu linii światłowodowej na terenie gminy Sadkowice przy dwóch drogach 
powiatowych nr 4128E i 4131, tj. na terenie obrębów Olszowa Wola, Lubania, Żelazna 
i Żelazna Nowa. Na odcinku 1250 m linia przebiegać ma na istniejących słupach 
usytuowanych w pasie drogi powiatowej, zaś na odcinku 780 m będzie prowadzona 
wykopem wąskoprzestrzennym w pasie drogowym w terenach niezabudowanych, tam 
gdzie nie ma linii energetycznej.  
Zarząd wyraził zgodę na lokalizację projektowanej linii. 
 
Ad. 13 Sprawy różne. 



W sprawach różnych Radny Henryk Majewski podjął temat wypłacenia nauczycielom 
wynagrodzenia za czas strajku. Starosta Józef Matysiak poinformował, że odbyło się 
spotkanie z dyrektorami szkół, którym przekazano informacje, że Zarząd Powiatu nie 
będzie dokonywał korekty budżetu, która będzie zmniejszała wydatki o oszczędności z 
tytułu strajku nauczycieli. Podejmowanie decyzji o ewentualnym rekompensowaniu 
nauczycielom wynagrodzenia pomniejszonego za czas strajku należy do dyrektorów 
szkół.  
 
Ponadto w sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 25.09.2019 
r. po posiedzeniu komisji Rady Powiatu. 
 
Ad. 14 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad i braku dalszych 
głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  Rawski – Józef Matysiak 
dokonał o godzinie 15:20 zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 
 
Sporządził: Jolanta Chylak 
 
 
Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Jacek  Otulak  Wicestarosta   ............................................. 
 
Jarosław Kobierski  Członek Zarządu  ............................................. 
 
Henryk Majewski  Członek Zarządu  ............................................ 
 
Grzegorz Stefaniak  Członek Zarządu  ........................................... 


	Zarząd Powiatu:

