
P R O T O K Ó Ł  NR XV/2012 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 20 kwietnia 2012 roku w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria CharąŜka o godz. 900 
otworzyła sesję i po powitaniu Radnych oraz zaproszonych gości oświadczyła, iŜ 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 wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Do zaproponowanego przez porządku obrad XIV sesji Pani Przewodnicząca Rady 
Powiatu Rawskiego zaproponowała wprowadzenie nowego punktu (pkt. 12) – podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/27/2010 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej                       
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

Rada Powiatu Rawskiego przyjęta jednogłośnie porządek obrad w kształcie 
zaproponowanym przez Przewodniczącą Rady Powiatu. 
Przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2012-2024.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz 

organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności PoŜytku Publicznego   
w Rawie Mazowieckiej.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości 
gruntowych wchodzących w skład Rogowskiej Kolei Dojazdowej, znajdujących się 
w uŜytkowaniu wieczystym Powiatu Rawskiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia przez Powiat Rawski z Gminą 
Rawa  Mazowiecka w przedmiocie załoŜenia i prowadzenia przez Powiat Rawski 
Publicznego 3-letniego Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie załoŜenia Publicznego 3-letniego Gimnazjum             
w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20. 

10. 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 2012 r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa      
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2012. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/27/2010 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania 
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy 
dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej.  

13. Informacja z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie            
w Rawie Mazowieckiej oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 
2012. 

14. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie rawskim. 
15. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu 

rawskiego za 2011 r. 
16. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego Strategia 

Rozwoju na lata 2007-2013. 
17. Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 

w okresie międzysesyjnym. 
18. Interpelacje radnych. 
19. Zapytania i wolne wnioski. 
20. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XIV sesji 
Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 24 lutego 2012 r. 
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie protokół z XIV sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały  w sprawie 
zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła: 

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/233/2012 dokonuje się korekty 
planów finansowych dochodów w zakresie udziałów we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji. 
Zmniejszone kwoty dochodów zostaną uzupełnione wpływami z tytułu udziału                
w podatku dochodowym od osób prawnych oraz z odsetek od środków zgromadzonych 
na rachunkach bankowym powiatu.  
Zgodnie z pismem ŁUW Nr FN-I.3113.1.2012 dokonuje się korekty planów finansowych 
dochodów w zakresie dotacji celowych z budŜetu państwa na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej, zadań inspekcji i straŜy. 
Zwiększenie planu dochodów o kwotę 361 924 zł, będzie to dotacja w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, środki zostaną przeznaczone        
na wydatki majątkowe (inwestycyjne). 
Zwiększenie planu dochodów  z tytułu darowizn w Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej, środki zwiększą plan wydatków w placówce 1 985 zł. 
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Zwiększenia:  
- 361 924 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica)          
na odcinku od km 13+917 do km 16+363 wraz z budową  kładki dla pieszych nad  rzeką 
Rokitną w obrębie remontowanego skrzyŜowania z drogą powiatową nr 4122E                
w  miejscowości Sadkowice”, dotacja w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. 
- 49 000 zł - opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa uŜytkowania 
wieczystego od  PKP SA,  infrastruktury technicznej wchodzącej w skład  Rogowskiej 
Kolejki Dojazdowej; 
- 10 238 zł - Projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” dotacja dla Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi; 
- 9 000 zł - Projekt „Starostwo Rawskie – Przyjazne obywatelom, nowoczesne                   
i skuteczne” zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzenia 
wielofunkcyjnego; 
- 600 000 zł - „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych          
w Białej Rawskiej”; 
- 100 000 zł - „Termomodernizacja obiektów Zespołu Placówek Specjalnych                    
w Rawie Mazowieckiej – wymiana okien”. 
Zmniejszenia:  
- 1 820 000 zł, „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem” zgodnie           
z aktem notarialnym Rep A nr 417/2012 została rozwiązana umowa nr 257/08 z dnia 22 
grudnia 2008 roku w przedmiocie wspólnych działań  w zakresie edukacji publicznej, 
promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych oraz kultury fizycznej    
i turystyki poprzez budowę krytej pływalni i sztucznego lodowiska w Rawie 
Mazowieckiej”. 

O pozytywnej opinii Komisji BudŜetu i Finansów w zakresie omawianego projektu 
uchwały poinformował jej Przewodniczący – Ryszard Imioła. 
W następnej kolejności Przewodnicząca Rady przystąpiła do przedstawienia treści 
projektu uchwały. Do treści projektu uchwały uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XV/104/2012 w sprawie zmian w budŜecie roku 
bieŜącego, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2012-2024. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonała ponownie Skarbnik Powiatu                 
– Marzena Pakuła. 
Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się dwa kolejne przedsięwzięcia: 
Projekt „Gotowi do pracy – reintegracja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych”,okres realizacji 2012-2013; ogółem dofinansowanie na realizację 
projektu 351 735 zł, w tym: 2012 rok273 362 zł, 2013 rok 78 373 zł. 
Projekt „Czas dla kobiet”, okres realizacji 2012-2013; ogółem dofinansowanie                
na realizację projektu 738 892zł, w tym: 2012 rok 369 129 zł, 2013 rok 369 763 zł. 

Projekty realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej. 
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O pozytywnej opinii Komisji BudŜetu i Finansów w zakresie omawianego 
projektu uchwały poinformował Przewodniczący Komisji – Ryszard Imioła. 
Do treści projektu uchwały przedstawionej przez Przewodniczącą Rady równieŜ  
uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XV/105/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2012-2024, która stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 
Powiatowej Rady Działalności PoŜytku Publicznego   w Rawie Mazowieckiej. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu Rawskiego: 

Ustawa o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w art. 41e daje 
moŜliwość utworzenia Powiatowych Rad Działalności PoŜytku Publicznego. 
Powiatową Radę Działalności PoŜytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej moŜe 
utworzyć organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego,              
na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
cytowanej ustawy, które prowadzą działalność na terenie powiatu rawskiego.  
Do Zarządu Powiatu Rawskiego wpłynął wniosek 23 organizacji pozarządowych, 
skupionych w Rawskiej Sieci Organizacji Pozarządowych, o powołanie Powiatowej 
Rady Działalności PoŜytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej. Zgodnie z art. 41g 
ustawy warunkiem koniecznym powołania przez Zarząd Powiatu Powiatowej Rady 
Działalności PoŜytku Publicznego jest określenie przez Radę Powiatu Rawskiego,      
w drodze uchwały, trybu powoływania członków oraz organizację i tryb działania 
Powiatowej Rady PoŜytku Publicznego.  
Zarząd Powiatu Rawskiego proponuje by skład Powiatowej Rady Działalności 
PoŜytku Publicznego wchodziło 12 członków: 8 osób wskazanych przez organizacje 
poŜytku publicznego z terenu powiatu rawskiego, 2 osoby reprezentujące Radę 
Powiatu Rawskiego i 2 przedstawicieli Zarządu Powiatu Rawskiego. 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianych trzech projektów uchwał dotyczących wyłączenia liceów 
profilowanych. Stanowisko Komisji przedstawił jej Przewodniczący Bogdan Batorek. 
Do treści projektu uchwały przedstawionej przez Przewodniczącą Rady równieŜ  
uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XV/106/2012 w sprawie określenia trybu 
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady 
Działalności PoŜytku Publicznego   w Rawie Mazowieckiej, która stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości 
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gruntowych wchodzących w skład Rogowskiej Kolei Dojazdowej, znajdujących się 
w uŜytkowaniu wieczystym Powiatu Rawskiego. 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Stefan Goryczka – Dyrektor 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej: 
Wymienione w projekcie uchwały nieruchomości, znajdują się w uŜytkowaniu 
wieczystym Powiatu Rawskiego. Celowym jest uregulowanie własności tych 
nieruchomości, tak by Powiat Rawski mógł samodzielnie nimi dysponować.             
W związku z tym naleŜy wystąpić do Wojewody Łódzkiego o wyraŜenie zgody         
na przeniesienie na własność Powiatu, znajdujących się w jego uŜytkowaniu 
wieczystym gruntów. Wystąpienie to musi być poprzedzone zgodą Rady Powiatu     
na nabycie nieodpłatnego prawa własności przez Powiat. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie było. 
 Do treści projektu uchwały przedstawionej przez Pana Marka Dobka                           
- wiceprzewodniczącego Rady równieŜ  uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XV/107/2012 w sprawie nieodpłatnego 
nabycia własności nieruchomości gruntowych wchodzących w skład Rogowskiej 
Kolei Dojazdowej, znajdujących się w uŜytkowaniu wieczystym Powiatu Rawskiego, 
która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 8 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
zawarcia porozumienia przez Powiat Rawski z Gminą Rawa  Mazowiecka                 
w przedmiocie załoŜenia i prowadzenia przez Powiat Rawski Publicznego 3-letniego 
Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20.  
Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału  
Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej:   

Z inicjatywą utworzenia gimnazjum wyszedł Samorząd Gminy Rawa 
Mazowiecka dla dzieci z terenów Gminy Rawa Mazowiecka przylegających do miasta 
Rawa Mazowiecka, uczęszczających do gimnazjów w mieście Rawa Mazowiecka.  
Zgodnie z art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jednostki 
samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których 
prowadzenie nie naleŜy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką 
samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki 
jest zadaniem własnym (...). Prowadzenie publicznego gimnazjum nie naleŜy do zadań 
Powiatu, w związku z powyŜszym niezbędne jest zawarcie porozumienia z Gminą     
w sprawie załoŜenia i prowadzenia publicznego gimnazjum przez Powiat.  
Jak poinformował Pan Dyrektor Latek, w dniu 5 kwietnia 2012 r. Rada Gminy Rawa 
Mazowiecka podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia przez Gminę Rawa 
Mazowiecka z Powiatem Rawskim w przedmiocie załoŜenia i prowadzenia 
publicznego gimnazjum. Po takiej uchwale Rady Gminy Rawa Mazowiecka moŜliwe 
jest podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Rawskiego               
Po utworzeniu gimnazjum planuje się połączyć go w zespół z Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej                
ul. Kościuszki 20.  
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Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej       
ul. Kościuszki 20 dysponuje zarówno bazą lokalową jak i wykwalifikowaną kadrą 
pedagogiczną. 

Do treści projektu uchwały pytanie zadał Pan radny Rafał Dobrowolski, 
pytając o koszty prowadzenia nowo utworzonego gimnazjum. 

Odnosząc się do kwestii finansowych Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski 
wyjaśnił, Ŝe moŜe trzeba będzie podjąć ryzyko nie otrzymania zwrotu za cztery 
miesiące prowadzenia gimnazjum; jest to ryzyko podejmowania nowej działalności. 
Porozumienie przewiduje obowiązek dowozu przez Wójta Gminy Rawa Mazowiecka 
uczniów ale nie przewiduje dopłaty za uczniów.  

Pan radny Marek Dobek stwierdził, Ŝe utworzenie gimnazjum przy liceum 
odbędzie się z korzyścią dla uczniów, którzy będą tam uczęszczać. 

W sprawie uchwały wyraŜającej zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą      
w przedmiocie utworzenia gimnazjum, głos zabrał jeszcze Pan Krzysztof Starczewski 
– Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, który przytoczył przesłanki za utworzeniem tego 
gimnazjum. 

Pan Arkadiusz Woszczyk – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 
Skłodowskiej – Curie, zapewnił, Ŝe jego szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę by 
nauczać dzieci młodsze, jak i dysponuje odpowiednią bazą lokalową. 

Pozytywną opinię Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Promocji przedstawił jej 
przewodniczący – Pan Bogdan Batorek.   

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali, przy jednym przeciw, dwóch wstrzymujących się i 11 głosach za podjęła 
uchwałę nr XV/108/2012 w sprawie zawarcia porozumienia przez Powiat Rawski        
z Gminą Rawa  Mazowiecka w przedmiocie załoŜenia i prowadzenia przez Powiat 
Rawski Publicznego 3-letniego Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 
20, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 9 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie załoŜenia Publicznego 3-letniego Gimnazjum w Rawie 
Mazowieckiej ul. Kościuszki 20. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału  
Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej:   

Powiat Rawski zawarł z Gminą Rawa Mazowiecka porozumienie dotyczące 
przekazania Powiatowi Rawskiemu zadania utworzenia i przejęcia do prowadzenia 
publicznego 3-letniego gimnazjum w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20. 
Podpisane z Gminą Rawa Mazowiecka porozumienie, umoŜliwiło Zarządowi 
Powiatu Rawskiego przygotowanie projektu niniejszej uchwały. Jednostki samorządu 
terytorialnego zgodnie z ustawą o systemie oświaty mogą zakładać i prowadzić 
szkoły i placówki, których prowadzenie nie naleŜy do ich zadań własnych,               
po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której 
prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym (...). 
Nowo utworzone publiczne gimnazjum będzie funkcjonowało przy Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej              
ul. Kościuszki 20. Szkoła ta dysponuje zarówno bazą lokalową jak                               
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i wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Obecne zmiany programowe w oświacie 
preferują powstawanie gimnazjów na bazie liceów ogólnokształcących. 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały. 
Do treści projektu uchwały przedstawionej przez Przewodniczącą Rady równieŜ  
uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali, przy jednym przeciw, dwóch wstrzymujących się i 11 głosach za podjęła 
uchwałę nr XV/109/2012 w sprawie załoŜenia Publicznego 3-letniego Gimnazjum     
w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20 , która stanowi załącznik nr 7                    
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 10 Kolejny punkt porządku obrad obejmował 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 2012 r. 
Omówienia podziału tych środków dokonała Pani Halina Bartkowicz - BłaŜejewska          
– Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 

W dniu 21.03.2012 roku wpłynęła informacja, Ŝe Zarząd Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał podziału na poszczególne 
powiaty środków finansowych przeznaczonych na zadania wynikające z przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz.1407              
ze zmianami). 

Powiat Rawski na realizację tych zadań w bieŜącym roku otrzymał kwotę 
1.333.527 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 powyŜszym poszczególne zadania oraz kwoty przeznaczone na ich 
realizację określono w załączniku do niniejszej uchwały. Dokonując podziału 
środków finansowych na poszczególne zadania kierowano się potrzebami w tym 
zakresie oraz zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy, który 
realizuje część zadań wynikających z ustawy. 
Środki finansowe w wysokości 517.860 zł, przeznaczone są na dofinansowanie           
w 2012 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). 

Łącznie na rehabilitację zawodową przeznaczonych będzie 56.000 zł;                 
a na rehabilitację społeczną 1.277.527 zł (z czego na dofinansowanie turnusów 
rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych – 743.667 zł, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej – 517.860 zł i zadana zlecone stowarzyszeniom pozarządowym                 
- 16.000 zł). 
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O pozytywnej opinii Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie 
niniejszego projektu uchwały poinformował przewodniczący tej komisji – Pan 
Witold Szymański. Do treści projektu uchwały uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XV/110/2012 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 2012 r, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 11 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego                 
i o wolontariacie na rok 2012. 
Omówienia projektu dokonał Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu:  
W związku z otrzymaniem środków finansowych z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną, 
Zarząd Powiatu Rawskiego proponuje przeznaczyć kwotę 16.000 zł na rehabilitację 
dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej. Dlatego teŜ do Rocznego Programu 
Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,   
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, uchwalonego w listopadzie 2011 r., 
wprowadza się zadanie finansowe (do tej pory uchwała mówiła o zadaniach nie 
finansowych) w kwocie 16.000 zł. Zadanie to zrealizuje stowarzyszenie „Dobro 
Dzieci”. 
Pozytywna opinię Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Promocji przedstawił jej 
przewodniczący Pan radny Bogdan Batorek. 

Do treści projektu uchwały, przedstawionego przez Panią Przewodniczącą 
Rady Powiatu Rawskiego, uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XV/111/2012 w sprawie zmiany Rocznego 
Programu Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi          
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, która stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 12 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały nr III/27/2010 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej        
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej                         
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
Omówienia projektu dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej:  
W związku z rezygnacją Pana lek. med. Jarosława Uchmana - przedstawiciela 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Oddział Terenowy w Rawie 
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Mazowieckiej w pracach Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu            
na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ( pismo z dnia 04.04.2012 r.) powołanej 
Uchwałą Nr III/27/2010 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 
grudnia 2010 r. zachodzi konieczność dokonania zmiany w składzie powyŜszej 
Komisji. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Oddział Terenowy w Rawie 
Mazowieckiej w miejsce Pana Jarosława Uchmana wytypował Pana lek. med. Lecha 
Badka. W związku z tym niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w składzie Komisji 
konkursowej dotyczącej przedstawiciela Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Lekarzy Oddział Terenowy w Rawie Mazowieckiej. Zgodnie z § 17 Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania 
konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym 
przedsiębiorcą ( Dz. U z dnia 17 lutego 2012 r. poz. 182) do postępowań 
konkursowych wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w Ŝycie 
niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Zatem postępowanie 
konkursowe na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej kontynuowane jest na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia         
i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r.( Dz. U. Nr 115 poz. 749 ze zmianami). 
Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 

Pan Witold Szymański – przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki 
Społecznej przedstawił pozytywną opinię komisji w zakresie omawianego projektu 
uchwały. 

Do treści projektu uchwały, przedstawionej przez wiceprzewodniczącego 
Rady, uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XV/112/2012 w sprawie zmiany uchwały      
nr III/27/2010 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 
2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu      
na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, która stanowi załącznik nr 10   
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 13 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
informację z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2012. 

Informację tę przedstawiła Pani Halina Bartkowicz - BłaŜejewska – Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. Informacja              
z działalności i wykaz potrzeb stanowią załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych obecnych 
na sali przyjęła jednogłośnie i bez uwag przedstawiona informację. 
 
Ad. 14 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przedstawienie oceny zasobów 
pomocy społecznej w powiecie rawskim. 
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Przedstawienia takiego dokonała Pani Halina Bartkowicz - BłaŜejewska             
– Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. Ocena 
zasobów pomocy społecznej stanowi załącznik  nr 12 do niniejszego protokołu. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych obecnych 
na sali przyjęła jednogłośnie i bez uwag przedstawiona informację. 
 
 
Ad.15 Kolejny punkt przewidywał przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa 
publicznego na terenie powiatu rawskiego za 2011 r. 
O zabranie głosu w tym punkcie porządku obrad poproszony został Pan Jan 
Idzikowski – kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie 
Powiatowym w Rawie Mazowieckiej.  
Informacja ta stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu rawskiego      
za rok 2011, została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad.16 Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego 
Strategia Rozwoju na lata 2007-2013 

O zabranie głosu w tym punkcie Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Piotra 
Irlę – zastępcę dyrektora Wydziału Infrastruktury, który przedstawił sprawozdanie: 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 
Powiatu Rawskiego Strategia Rozwoju na lata 2007-2013. 
 
Ad. 17 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym 
złoŜył  Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
Rada Powiatu Rawskiego czwartej kadencji na swojej  XIV sesji w dniu 
24 lutego 2012 roku podjęła następujące uchwały: 

1. nr XIV/92/2012 w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego;  
2.  nr XIV/93/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2012-2024; 
3. nr XIV/94/2012 w sprawie wyłączenia 3-letniego Liceum Profilowanego 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej               
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej                        
ul. Zwolińskiego 46; 

4. nr XIV/95/2012 w sprawie wyłączenia 3-letniego Liceum Profilowanego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 
ul. 15-go Grudnia 9; 

5. nr XIV/96/2012 w sprawie wyłączenia 3-letniego Liceum Profilowanego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14; 

6. nr XIV/97/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej               
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i Ustawicznej  im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. 
Zwolińskiego 46; 

7. nr XIV/98/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14; 

8. nr XIV/99/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 
ul. 15-go Grudnia 9; 

9. nr XIV/100/2012 w sprawie zamiaru przekształcenia Ponadgimnazjalnej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 w 
ponadgimnazjalną 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46; 

10.  nr XIV/101/2012 w sprawie zamiaru przekształcenia 2-letniej Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej w Białej Rawskiej ul. 15-go Grudnia 9 w 3-letnią 
Zasadniczą Szkołę Zawodową w Białej Rawskiej ul. 15-go Grudnia 9; 

11.  nr XIV/102/2012 w sprawie załoŜenia 3-letniego Gimnazjum Specjalnego      
w MłodzieŜowym Ośrodku Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej                      
ul. Przemysłowa 2; 

12.  nr XIV/103/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego                
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego powiatu rawskiego       
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 
Wszystkie uchwały zostały wykonane przez przekazanie Wojewodzie Łódzkiemu lub 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej jako organom nadzoru. 

Do dnia dzisiejszego organy te nie stwierdziły ich niewaŜności.  

 
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył dziewięć spotkań:  
 
2 marca 2012 roku: 
- dokonał analizy sytuacji finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej,  
- wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Wymianę 
eternitowego pokrycia dachowego na budynku głównym szpitala Św. Ducha              
w Rawie Mazowieckiej”, 
- rozpatrzył wniosek Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych w sprawie pomocy 
przy odbudowie rozkradzionego toru na odcinku między stacją JeŜów a przystankiem 
w Białyninie,  
- rozpatrzył wniosek Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych w sprawie złoŜenia 
wniosku o dofinansowanie ze środków programu dla zabytków ruchomych 
Województwa Łódzkiego na rok 2012 na remont wagonu krytego z dostosowaniem 
go do przewozów rowerów, 
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 9 marca 2012 roku: 
- zatwierdził wynik postępowania przetargowego na dostawę emulsji asfaltowej       
do remontów cząstkowych dróg powiatowych (156500 zł), 
- rozpatrzył wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej          
w Rawie Mazowieckiej o wsparcie finansowe na zakup sprzętu medycznego( środki 
zewnętrzne),  
- podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Dobry zawód to skarb” 
realizowanego w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej            
w Rawie Mazowieckiej,  
- zapoznał się z informacją o zamiarze utworzenia w porozumieniu z Gminą Rawa 
Mazowiecka Publicznego Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawie 
Mazowieckiej,  
- podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu Rawskiego 
na 2012 rok.  
- podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
- rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej o wyraŜenie zgody na wycięcie 13 topoli              
na działce stanowiącej własność Powiatu połoŜonej w Rawie Mazowieckiej przy          
ul. Reymonta,  
  
14 marca 2012 roku. 
- podjął uchwałę w sprawie cofnięcia powierzenia obowiązków Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
- podjął uchwałę w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
- podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu Rawskiego 
na 2012 rok.  
 
16 marca 2012 roku. 
- zapoznał się z wynikiem kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej,  
-  zapoznał się z bieŜącym funkcjonowaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, 
-  wyraził zgodę na zamknięcie kierunku kształcenia w zawodzie technik organizacji 
usług gastronomicznych w Technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, 
- wyraził zgodę na  wprowadzenie nowych zawodów w Technikum  i Zasadniczej 
Szkole Zawodowej wchodzących w skład Zespołu Szkół – Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej (technik 
Ŝywienia i usług gastronomicznych oraz kucharza), 
- podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia nowych zawodów w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym          
w Rawie Mazowieckiej (pracownik pomocniczy obsługi hotelowej i kucharza), 
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- pozytywnie rozpatrzył wniosek „Rawiku” Sp. z o. o. w sprawie lokalizacji 
przepompowni ścieków na działce Nr 308/27, 
 
 27 marca 2012 roku. 
-  podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
- podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu Rawskiego 
na 2012 rok. 
 
 30 marca 2012 roku. 
-  zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego na dostawę grysów bazaltowych w 
ilości (400 ton za kwotę 49.077 zł) do remontów cząstkowych dróg powiatowych, 
- wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 
teleinformatycznego dla Powiatu rawskiego w ramach projektu „Infrastruktura 
Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.  
-  podjął uchwałę w sprawie ustanowienia słuŜebności przesyłu na rzecz PGE.  
-  zatwierdził projekt porozumienia z Gminą Rawa Mazowiecka w sprawie przyjęcia 
przez Powiat zadania polegającego na złoŜeniu i prowadzeniu gimnazjum.  
-  zapoznał się z  informacją Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej o wprowadzeniu nowego kierunku kształcenia w Liceum 
Ogólnokształcącym -”poŜarnictwo”,     
-  przyjął Kalendarz Imprez Kulturalno – Sportowych na 2012 rok.  
- rozpatrzył wniosek Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rawie 
Mazowieckiej o zapewnienie wynagrodzenia wykładowcy  na konferencji dla 
młodzieŜy szkolnej dotyczącej problematyki uzaleŜnień organizowanej w Liceum 
Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej.  
- zapoznał się z problemem  dotyczącym utwardzenia lądowiska dla helikopterów 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.  
 - zatwierdził harmonogram dyŜurów aptek na miesiące kwiecień i maj 2012 roku.  
-  zatwierdził propozycję porządku XV Sesji Rady Powiatu.  
 
 3 kwietnia 2012 roku. 
- podjął uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na wynajem  w drodze przetargu 
nieruchomości będących w zarządzie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
-  zapoznał się z informacją w sprawie zawartych umów najmu i dzierŜawy 
nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nieodpłatnego nabycia 
nieruchomości gruntowych wchodzących w skład Rogowskiej Kolei Dojazdowej, 
znajdujących się w uŜytkowaniu wieczystym Powiatu Rawskiego.  
 
 6 kwietnia 2012 roku. 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zawarcia 
porozumienia przez Powiat Rawski z Gminą Rawa Mazowiecka w przedmiocie 
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załoŜenia i prowadzenia przez Powiat Rawski publicznego 3-letniego Gimnazjum     
w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20.  
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie załoŜenia Publicznego 
3-letniego Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20. 
-  zatwierdził projekt porozumienia w sprawie załoŜenia i prowadzenia przez Powiat 
Rawski publicznego 3-letniego Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 
20.  
 
17 kwietnia 2012 r 
- zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 
III/27/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania 
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy 
dyrektora ds. lecznictwa SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

-  zapoznał się z koncepcją zagospodarowania budynku przy ul. Niepodległości9 

- rozpatrzył wniosek SPZOZ o wyraŜenie zgody na wynajem w drodze przetargu 
niektórych wolnych pomieszczeń w budynku przy ul. Niepodległości, 

- zatwierdził ofertę na utwardzenie terenu lądowiska dla helikopterów LPR przy ul. 
Reymonta, 

- przyjął propozycję:  

a) utworzenia w ZSP im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej klasy sportowej 
(siatkówka dziewcząt), 

b) zgłoszenia szkoły do Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieŜy 
w zakresie piłki siatkowej realizowanego przez Polski Związek Piłki Siatkowej w 
latach 2012 – 2015. –Siatkarskie Ośrodki Szkolne. 

- pozytywnie rozpatrzył prośbę dyr. ZSP im. Reymonta o sfinansowanie kosztów 
wyjazdu młodzieŜy na XXX Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów MłodzieŜowych  
Centrum 2012 w Łodzi, 

- Przedstawienie oceny stanu bezpieczeństwa publicznego powiatu rawskiego za 
2011 r. 

- zatwierdził  wynik przetargu nieograniczonego  na:„Remont drogi powiatowej nr 
4118E Pukinin-gr. woj. (Mogielnica) na odcinku od km 13+917 do km 16+363 wraz 
z budową kładki dla pieszych nad rzeką Rokitną w obrębie remontowanego 
skrzyŜowania z drogą powiatową nr 4122E w miejscowości Sadkowice w ramach 
programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II 
Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”( 884.450 zł ), 

 
- wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę  wewnętrznej 
instalacji gazowej w Domu Dziecka,  
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- przyjął informację z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
oraz wykaz potrzeb, 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu 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 realizacje tych zadań w 2012r, 
- przyjął informację „Przedstawienie zasobów pomocy społecznej”, 
-  zapoznał sire ze stanem uŜytkowania działki 308/19 w Rawie Mazowieckiej, 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia trybu powoływania 
członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności PoŜytku 
Publicznego w Rawie Mazowieckiej. 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Rocznego Programu 
współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok. 

Do tak przedstawionej informacji o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz  o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym, uwag nie 
było. 
 
Ad. 18 W kolejnym punkcie obejmującym interpelacje radnych głos zabrał  Pan 
radny Rafał Dobrowolski w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Statucie 
Powiatu Rawskiego – dokładnie § 14 ust. 3 załącznika nr 8 do uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego nr VII/61/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie Statutu Powiatu 
Rawskiego. 
 
Ad. 19 W punkcie zapytania i wolne wnioski głosy zabierali: 

Pan radny Marek Dobek zabrał głos w sprawie tego by wielostronicowe 
sprawozdania, które są kserowane radnym na sesję, były udostępniane w formie 
elektronicznej. 

Pan radny Rafał Dobrowolski zabrał głos w sprawie wycięcia gałęzi przy 
drodze w Kazimierzowie jak i wysłanie równiarki. 

Pan Starosta Józef Matysiak odpowiedział, Ŝe równiarka na pewno zostanie 
wysłana i prosi o zgłaszanie wniosków, tak Ŝeby wysłana maszyna mogła pracować 
w miarę w jednym rejonie i nie tracić czasu na zbędne przejazdy. 

Pani Przewodnicząca Rady zapoznała radnych z treścią pisma Ministerstwa 
Sprawiedliwości (załącznik nr 15 do niniejszego protokołu), dopowiadające             
na stanowisko Rady Powiatu Rawskiego sprzeciwiające się zamiarowi utworzenia     
z sądu w Rawie Mazowieckiej wydziału zamiejscowego sądu w Skierniewicach. 

W tej sprawie głos zabrał teŜ Starosta Józef Matysiak, który poinformował,     
Ŝe uczestniczył w spotkaniu z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem, 
reprezentował tam te powiaty które stanowczo sprzeciwiają takiej reformie 
sądownictwa. 

Na tym ten punkt zakończono. 
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Ad. 20 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria CharąŜka                            
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1230 dokonała zamknięcia 
obrad  XV  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
         


