
P R O T O K Ó Ł  NR  XXVII/2021  
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 12 stycznia 2021 roku  
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

o godz. 1600 otworzyła sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości 
oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik  
do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 16 Radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji.  

 
Do porządku obrad XXVI sesji Rady Powiatu Rawskiego, jaki Radni 

otrzymali w ustawowym terminie Starosta Rawski Pan Józef Matysiak  
w imieniu Zarządu zaproponował wprowadzenie punktu- Podjęcie stanowiska 
Rady Powiatu Rawskiego w sprawie planowanej likwidacji Biblioteki 
Pedagogicznej w Skierniewicach Filii w Rawie Mazowieckiej. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie wprowadziła punkt- Podjęcie 
stanowiska Rady Powiatu Rawskiego w sprawie planowanej likwidacji 
Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach Filii w Rawie Mazowieckiej jako 4. 
porządku obrad. 

 
Wobec powyższego przystąpiono do realizacji następującego porządku 

obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 
2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości; 
3. Podjęcie stanowiska Rady Powiatu Rawskiego w sprawie planowanej 

likwidacji Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach Filii w Rawie 
Mazowieckiej; 

4. Zamknięcie obrad. 
          
Ad. 2 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości. 
 
Omówienia projektu  uchwały dokonała Pani Zofia Winiarska- Przewodnicząca 
Skarg, Wniosków i Petycji: 
W dniu 5 stycznia 2021 r. do Rady Powiatu Rawskiego wpłynęła skarga na 
decyzję o pozwoleniu na budowę nr 180/2020 znak SAB.I.6740.180.2020.GK/LP  
złożona przez Pana Mateusza Kamińskiego. Zgodnie z art. 229 pkt. 2 KPA 
organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności 
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organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników 
powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych  
w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest 
wojewoda lub organ wyższego stopnia. Rada powiatu nie jest więc organem 
właściwym do jej rozpatrzenia i zgodnie z art. 236 KPA należy ją przekazać 
Wojewodzie Łódzkiemu. 
       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/174/2021 
w sprawie w sprawie przekazania skargi według właściwości. 
 Uchwała nr XXVIII/174/2021 w sprawie w sprawie przekazania skargi 
według właściwości oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do 
głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia stanowiska Rady Powiatu 
Rawskiego w sprawie planowanej likwidacji Biblioteki Pedagogicznej  
w Skierniewicach Filii w Rawie Mazowieckiej. 
 
Rada Powiatu Rawskiego przy jednym głosie wstrzymującym podjęła następujące 
stanowisko: 
 

W związku z pozyskaną informacją o zamiarze likwidacji 18 filii bibliotek 
pedagogicznych z województwa łódzkiego, wyrażamy swój niepokój wobec 
planów zmiany zasad funkcjonowania Biblioteki Pedagogicznej  
w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej. Wieloletnia współpraca biblioteki 
ze szkołami i placówkami oświatowymi z terenu miasta Rawa Mazowiecka  
oraz powiatu rawskiego w korzystny sposób wpływa na rozwój tych placówek.  

Biblioteka  Pedagogiczna to nie tylko miejsce służące przechowywaniu  
i udostępnianiu zbiorów bibliotecznych, ale również  instytucja prowadząca 
szeroką działalność edukacyjną i kulturalno-oświatową. Z jej zasobów korzystają 
nauczyciele, uczniowie, studenci różnych uczelni oraz seniorzy. 

Kadra bibliotek pedagogicznych dysponuje wysokimi kwalifikacjami, 
organizując  szkolenia i konferencje, skutecznie włącza się w unowocześnienie  
i poprawę systemu oświaty w Polsce. Biblioteki od lat wspierają nauczycieli szkół 
i placówek oświatowych, wspomagają  działalność bibliotek szkolnych  
oraz organizują   różnorodne  zajęcia dydaktyczne dla uczniów. Biblioteka 
posiada także program I-book Libra aby umożliwić czytelnikom korzystanie  
z czytelni internetowej. Jest ona także miejscem wydarzeń kulturalnych  
oraz promocji dorobku lokalnego środowiska oświatowego.  
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Rada Powiatu Rawskiego stoi na stanowisku, że podejmowane kroki 
„optymalizacyjne” w rzeczywistości ograniczą szkołom i placówkom 
oświatowym możliwość korzystania z usług bibliotecznych w dotychczasowym 
kształcie. Wnioskujemy o ponowne przemyślenie deklarowanych zmian  
oraz przeprowadzenie konsultacji ze środowiskiem bibliotecznym  
oraz społecznym. Wprowadzenie "książkomatów" i usługi "książka na telefon" 
oraz dowozu książek przez "odpowiednio dedykowanych pracowników bibliotek 
pedagogicznych" nie zaspokoi potrzeb użytkowników. 

Niniejsze stanowisko przekazuje się Sejmikowi i Zarządowi Województwa 
Łódzkiego. 
 
Ad. 3 Zamknięcie obrad. 
 
Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 16:30 dokonała 
zamknięcia obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 
Integralną część protokołu stanowi nagranie 
https://www.youtube.com/watch?v=l8Wk0gnwXO0 
 
                 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu 
Sporządziła: Patrycja Wróblewska-Firek 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l8Wk0gnwXO0

