
P R O T O K Ó Ł  NR XVII/2012 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 22 czerwca 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 XVII sesji zmianę zaproponował Pan 
radny Rafał Dobrowolski - polegającą na przesunięciu pkt.8 tj. uchwalenia statutu 
SPZOZ przed pkt.4. Proponowana zmiana została, w głosowaniu, odrzucona przez Radę 
Powiatu. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęta 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 przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu za 2011 r. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2011 r. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu SPZOZ. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

– Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej       
ul. Zwolińskiego 46. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia 2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej                      
ul. Zwolińskiego 46 w 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w Rawie Mazowieckiej                      
ul. Zwolińskiego 46.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia 2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej 
Rawskiej ul. 15 Grudnia 9 w 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w Białej Rawskiej                  
ul. 15 Grudnia 9. 

14. Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 
w okresie międzysesyjnym. 

15. Interpelacje radnych. 
16. Zapytania i wolne wnioski. 
17. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XVI sesji 
Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 5 czerwca 2012 r. 
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
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Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie protokół z XVI sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały  w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za 2011 r. 

O zabranie głosu Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Józefa Matysiaka           
– Starostę Rawskiego, który w imieniu Zarządu Powiatu Rawskiego dokonał 
omówienia wykonania budŜetu za rok 2011: 
BudŜet powiatu na 2011 r. uchwalony został w dniu 11 lutego 2011 r. Uchwałą        
Nr IV/28/2011 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody i wydatki 
budŜetu, w tym dochody i wydatki na zadania zakresu administracji rządowej, plan 
dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2011 r. oraz zestawienie 
zadań inwestycyjnych na 2011 r. 
Dochody planowane to 47 318 803 zł. Wykonanie 47 915 172,42 zł. tj. 101,3 % 
planu.  
Szczegółowe dane które przytaczał Pan Starosta znajdują się w uchwale 
zatwierdzającej sprawozdanie z wykonania budŜetu. Do informacji przedstawionej 
przez Starostę Rawskiego uwag nie było. 

Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii wszystkich 
przewodniczących komisji Rady w sprawie wykonania budŜetu. Opinie wszystkich 
komisji były pozytywne. Na końcu Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pana Tomasza Lesiaka, który przedstawił 
stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budŜetu powiatu za rok 2011     
i pozytywną opinię tejŜe komisji. 

Wobec braku uwag do sprawozdania z wykonania budŜetu i stanowisk komisji 
Pani Przewodnicząca odczytała uchwałę nr III/249/2012 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie 
opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu Rawskiego z wykonania budŜetu  
za 2011 rok – załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. Do treści uwag 
nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XVII/119/2012 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu, 
która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5  Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budŜetu za rok 2011. 
 O przedstawienie wyników kontroli i wniosku Komisji Rewizyjnej, 
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Pana Tomasza 
Lesiaka: 
 Komisja Rewizyjna, wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu  
absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za rok 2011.  

Komisja Rewizyjna wnioskując o udzielenie absolutorium wyraziła pozytywne 
stanowisko w zakresie przebiegu wykonania budŜetu powiatu za 2011 rok, 
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przedstawionego przez Zarząd Powiatu. Stanowisko powyŜsze jest odzwierciedleniem 
przeprowadzonej uprzednio kontroli. 

Zespół kontrolny swoje czynności rozpoczął od zapoznania się z treścią  Uchwały     
Nr III/249/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu 
Rawskiego z wykonania budŜetu za 2011 rok. 

Następnie przystąpiono do czynności kontrolnych polegających na kontroli zgodności 
danych zawartych w treści sprawozdania z wykonania budŜetu przez Zarząd Powiatu        
z  dokumentacją źródłową. 
Sprawdzono sprawozdania budŜetowe za miesiąc grudzień 2011 roku 
oraz sprawozdania roczne za 2011 rok tj.: 
- 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych samorządowej 
jednostki budŜetowej; 
- 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŜetowych samorządowej 
jednostki budŜetowej; 
- Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz gwarancji           
i poręczeń; 
- Rb-N - sprawozdanie o stanie naleŜności. 

Skontrolowano następujące sprawozdania finansowe: 
- rachunek zysków i strat, 
- sprawozdanie o zmianie w funduszach, 
- bilanse jednostkowe, 
- bilans budŜetu. 
Zespół zapoznał się z informacją o stanie mienia powiatu oraz o zmianach       w stanie 
mienia powiatu za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 
2011 roku. 

Szczegółowo sprawdzono dochody ze sprzedaŜy majątku powiatu (grunty). 
Następnie  poddano szczegółowej analizie rozliczenia dotacji na zadania zlecone. 
Skontrolowano następujące  zadania inwestycyjne: 
1. „Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) wraz                    
z wykonaniem kładki dla pieszych w miejscowości Sadkowice oraz poprawą widoczności 
na łuku w miejscowości Paprotnia” 1 230 163,78 zł. Inwestycja została zrealizowana. 

2. „Remonty dróg powiatowych: nr 1334E Zawady – Biała Rawska, nr 4108E Wałowice 
– Wilkowice”  263 389,51 zł. Inwestycja została zrealizowana. 

3. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z drogi 
powiatowej nr 4118E do działek w obrębie Regnów”.  Planowane na ten cel środki           
to kwota 101 794 zł wydatki wykonano w wysokości 101 597,52 zł. 

W kontrolowanej dokumentacji nieprawidłowości nie stwierdzono. 
Ponadto sprawdzono realizację uchwały Rady Powiatu Nr VI/47/2011 z dnia 20 maja 
2011 roku w sprawie zmian budŜetu na rok 2011 w zakresie zadań inwestycyjnych. 

Zespół skontrolował wydatki powiatu na sfinansowanie kosztów umów - zleceń 
inspektorów nadzoru przy realizacji inwestycji „Remont drogi powiatowej nr 4118E 
Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) wraz z wykonaniem kładki dla pieszych               
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w miejscowości Sadkowice oraz poprawą widoczności na łuku w miejscowości 
Paprotnia”. 

Podsumowując wyniki dokonanych czynności kontrolnych, Komisja Rewizyjna 
stwierdza, iŜ wyrywkowa kontrola materiałów źródłowych nie ujawniła 
nieprawidłowości w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej, co  pozwala na 
rekomendowanie Radzie Powiatu Rawskiego - udzielenie absolutorium  
Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budŜetu za rok 2011 W związku 
z powyŜszym Komisja Rewizyjna wnioskuje jak w sentencji powyŜszego wniosku. 
 Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła treść Uchwały 
nr III/279/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 
z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Rawskiego w sprawie absolutorium za 2011 r. PowyŜsza uchwała 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Do treści opinii pytań nie było. 
W tej sytuacji Przewodnicząca Rady przystąpiła do prezentacji treści projektu 
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. Do treści projektu uchwały uwag nie 
było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XVII/120/2012 w sprawie udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budŜetu powiatu za rok 2011, 
która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 Za udzielone absolutorium podziękował Przewodniczący Zarządu Powiatu         
- Starosta Józef Matysiak.    
 
Ad. 6 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w budŜetu roku 2012.. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
Zgodnie z pismem Zarządu Województwa Łódzkiego Nr ROI.7152.3.79.2012.JS 
dokonuje się zwiększenia planów finansowych dochodów w zakresie dotacji 
celowych z budŜetu województwa na realizację inwestycji własnych powiatu o kwotę 
401 000 zł, jest to dotacja na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych”. 159 906 zł to wpływ dochodów naleŜnych powiatowi w 2011 r. 
z tytułu dotacji na drogi dojazdowe do gruntów rolnych. 1 069 zł, wpływy za licencje 
drogowe. 40 000 zł, jest to darowizna od ROJA sp. z o.o. z przeznaczeniem na 
zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu 
publicznego z drogi powiatowej nr 4118 E w miejscowości Regnów”.                      
30 000 zł, środki z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego. 
Dokonuje się zmiany planów dochodów i wydatków współfinansowanych                 
ze środków Unii Europejskiej w szkołach i Powiatowym Urzędzie Pracy. 
Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 27 153 zł, środki zostaną przeznaczone          
na wydatki bieŜące i majątkowe w Starostwie. 
Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy grupami wydatków, działami i rozdziałami 
klasyfikacji budŜetowej w jednostkach oświatowych. 
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Zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych z 2011 roku           
w wysokości 954 271 zł, 
w tym: 
1) "Mój biznes - moja szansa" z 2011 r. (+) 5 284 zł. 
2) "Urząd bliŜszy społeczeństwu V" z 2011 r. (+) 79 578 zł. 
3) "Zyskaj więcej w szkole zawodowej" z 2011 r. (+) 19 973 zł. 
4) "Mechatronik zawód przyszłości" z 2011 r. (+) 15 534 zł. 
5) "Mechatronik zawód przyszłości" z 2011 r. (+) 298 894 zł. 
6) "Środki z ochrony środowiska" z 2011 r. (+) 5 632 zł. 
7) "Środki z gospodar. zasobem geodezyjnym” z 2011 r. (+) 529 376 zł. 
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych: 
Zwiększenia: 
100 000 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4108E na odcinku Wałowice – Wilkowice 
– II etap”. 
100 000 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo – Biała Rawska             
w miejscowości Grzymkowice” 
80 000 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4123E na odcinku Celinów – Szczuki” 
121 500 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Zuski – droga 
wojewódzka 707” 
70 000 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4306E na odcinku Mała Wieś– Sierzchowy” 
140 000 zł, Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego 
z drogi powiatowej nr 4118E w miejscowości Regnów” 
30 000 zł, „Remont drogi powiatowej nr 1315E (Wysokienice) – Rawa Mazowiecka 
w miejscowości Ścieki” 
190 000 zł, zakup ciągnika, który wykorzystany będzie do robót z bieŜącego 
utrzymania wykonywanego siłami własnymi w tym: koszenie poboczy, wycinka 
gałęzi, remonty cząstkowe emulsją i grysami. 

Zmniejszenia: 
200 500 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”, są to oszczędności po przetargowe. 

Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie powiatu roku bieŜącego. 
Stanowisko Komisji przedstawił jej Przewodniczący – Pan Ryszard Imioła. 

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XVII/121/2012 w sprawie zmian budŜetu 
roku 2012, której projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Dyrektor Andrzej Latek: 
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Art.4. ust. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U.    
z 2001 r. Nr 142,poz 1592 z pózn. zm.) do zadań powiatu zalicza zadania z zakresu 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. RównieŜ ustawa z dnia 6 kwietnia 
2007 r. o Policji(Dz.U. z 2007 r. Nr.43,poz. 277 z pózn. zm.) zezwala jednostkom 
samorządu terytorialnego na pokrywanie określonych wydatków Policji                      
i przekazywanie im środków finansowych. Na podstawie art. 13 ust. 4a ustawy           
o Policji, Rada Powiatu moŜe przekazać na warunkach określonych w porozumieniu 
zawartym pomiędzy organem wykonawczym Powiatu i właściwym komendantem 
powiatowym Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne Powiatu,               
z przeznaczeniem na: 1) rekompensatę pienięŜną za czas słuŜby przekraczający 
normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, 2) nagrodę za osiągnięcia              
w słuŜbie, dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych                        
i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu słuŜby prewencyjnej. Podstawę    
do zawarcia porozumienia stanowić będzie niniejsza uchwała, oraz fakt iŜ Rada 
Powiatu Rawskiego w uchwale budŜetowej na rok 2012 zabezpieczyła na ten cel 
środki finansowe w wysokości 6 000 zł.  
Realizacja postanowień Uchwały przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa                 
i porządku publicznego na terenie Powiatu Rawskiego. 

O pozytywnej opinii Komisji BudŜetu i Finansów w zakresie omawianego 
projektu uchwały poinformował Przewodniczący Komisji – Pan Ryszard Imioła. 

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XVII/122/2012 w sprawie przekazania 
środków finansowych dla Policji, której projekt stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 8 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie             
w sprawie uchwalenia statutu SPZOZ. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej:   
Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami) statut podmiotu leczniczego nie 
będącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący, chyba Ŝe przepisy ustawy 
stanowią inaczej. Potrzeba nadania nowego Statutu Samodzielnemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej wynika z konieczności 
dostosowania Statutu do zapisów ustawy o działalności leczniczej. 
Zgodnie z art. 204 ust.2 ustawy, publiczne zakłady opieki zdrowotnej działające na 
podstawie dotychczasowych przepisów (tj. ustawy o zoz), z dniem wejścia w Ŝycie 
ustawy o działalności leczniczej tj. z 1 lipca 2011r. stały się podmiotami leczniczymi 
nie będącymi przedsiębiorcami. Kierownik podmiotu leczniczego nie będącego 
przedsiębiorcą w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie powyŜszej ustawy 
powinien dostosować statut do jej przepisów i dokonać zgłoszenia do rejestru.         
W związku z powyŜszym Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej złoŜył wniosek    
o nadanie statutu w brzmienia stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
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PrzedłoŜony statut uwzględnia zapisy zawarte w obowiązującym Statucie Zakładu,    
a takŜe nowe zapisy wynikające z dostosowania statutu do prowadzonej działalności  
i nowych przepisów. Statut został przygotowany z uwzględnieniem wymogów 
określonych w art. 42 ust.2 i 3 ustawy o której mowa.  
Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Marka Dobka                  
-  wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rawskiego. 

Pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił jej 
wiceprzewodniczący – Pan Jarosław Kobierski.   

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/123/2012 w sprawie nadania Statutu 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, której projekt stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 9 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Rawie 
Mazowieckiej ul. Reymonta 14.  

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej:   
Jako, Ŝe trzy kolejne projekty uchwał dotyczyły likwidacji liceów profilowanych Pani 
Przewodnicząca poprosiła by Pan Dyrektor omówił je łącznie. 
Rada Powiatu Rawskiego podjęła w dniu 24 lutego 2012 r. uchwałę o wyłączeniu     
3-letniego Liceum Profilowanego w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 
14., a następnie uchwałę o zamiarze likwidacji Liceum Profilowanego w Rawie 
Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 
W piśmie z dnia 29 lutego 2012 r. Łódzki Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię 
w przedmiocie likwidacji w/ w Liceum Profilowanego, która stanowi podstawę        
do dalszych czynności likwidacyjnych tej szkoły. Ostatnia klasa Liceum 
Profilowanego zakończyła edukację w roku szkolnym 2008/2009 i obecnie nie jest 
prowadzone kształcenie w tej szkole, z uwagi na brak zainteresowania ze strony 
młodzieŜy nauką w tym typie szkoły. Ponadto zgodnie z zapisami ustawy z dnia        
19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi 
się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Liceum Profilowanego. 
Wobec powyŜszego, likwidacji poddaje się cały typ szkoły - Liceum Profilowane       
w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianych trzech projektów uchwał w sprawie likwidacji liceów profilowanych       
i dwóch projektów uchwał dotyczących przekształcenia 2-letnich zasadniczych szkół 
zawodowych w szkoły trzyletnie; przedstawiła je wiceprzewodnicząca Komisji - Pani 
Katarzyna Urbańska. 

Do treści projektu uchwały przedstawionego przez Wiceprzewodniczącego 
Rady równieŜ  uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/124/2012 w sprawie likwidacji Liceum 
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Profilowanego w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14, której projekt stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 10 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie             
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Białej Rawskiej ul. 15-go Grudnia 9.  

Rada Powiatu Rawskiego podjęła w dniu 24 lutego 2012 r. uchwałę                   
o wyłączeniu 3-letniego Liceum Profilowanego w Białej Rawskiej z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9, a następnie uchwałę            
o zamiarze likwidacji Liceum Profilowanego w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9.     
W piśmie z dnia 29 lutego 2012 r. Łódzki Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię 
w przedmiocie likwidacji w/w Liceum Profilowanego, która stanowi podstawę         
do dalszych czynności likwidacyjnych tej szkoły. Ostatnia klasa Liceum 
Profilowanego zakończyła edukację w roku szkolnym 2008/2009 i obecnie nie jest 
prowadzone kształcenie w tej szkole, z uwagi na brak zainteresowania ze strony 
młodzieŜy nauką w tym typie szkoły. Ponadto zgodnie z zapisami ustawy z dnia       
19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi 
się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Liceum Profilowanego. 
Wobec powyŜszego, likwidacji poddaje się cały typ szkoły - Liceum Profilowane      
w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9. 
Opinia Komisji Oświaty wyraŜona została łącznie w punkcie poprzednim. 

Do treści projektu uchwały przedstawionego przez Wiceprzewodniczącego 
Rady równieŜ  uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/125/2012 w sprawie likwidacji 
Liceum Profilowanego w Białej Rawskiej ul. 15-go Grudnia 9, której projekt stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 11 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie             
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Rawie Maz. ul. Zwolińskiego 46 

Rada Powiatu Rawskiego podjęła w dniu 24 lutego 2012 r. uchwałę                   
o wyłączeniu 3-letniego Liceum Profilowanego w Rawie Mazowieckiej                   
ul. Zwolińskiego 46 z Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, a następnie uchwałę o zamiarze 
likwidacji Liceum Profilowanego w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 
W piśmie z dnia 29 lutego 2012 r. Łódzki Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię 
w przedmiocie likwidacji w/w Liceum Profilowanego, która stanowi podstawę do 
dalszych czynności likwidacyjnych tej szkoły. Ostatnia klasa Liceum Profilowanego 
zakończyła edukację w roku szkolnym 2010/2011 i obecnie nie jest prowadzone 
kształcenie w tej szkole, z uwagi na brak zainteresowania ze strony młodzieŜy nauką 
w tym typie szkoły. Ponadto zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.       
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. 
Nr 205, poz. 1206) na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów 
do klasy pierwszej Liceum Profilowanego. Wobec powyŜszego, likwidacji poddaje 
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się cały typ szkoły - Liceum Profilowane w Rawie Mazowieckiej ul.Zwolińskiego 46. 
Opinia Komisji Oświaty wyraŜona została łącznie w punkcie 9 . 

Do treści projektu uchwały przedstawionego przez Wiceprzewodniczącego 
Rady równieŜ  uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/126/2012 w sprawie likwidacji 
Liceum Profilowanego w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, której projekt 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 12. Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia 2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej                      
ul. Zwolińskiego 46 w 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w Rawie Mazowieckiej                      
ul. Zwolińskiego 46. 

Rada Powiatu Rawskiego podjęła w dniu 24 lutego 2012 r. uchwałę o zamiarze 
przekształcenia ponadgimnazjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 w ponadgimnazjalną 3-letnią Zasadniczą Szkołę 
Zawodową w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. W piśmie z dnia 29 lutego 
2012 r. Łódzki Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię w przedmiocie 
przekształcenia w/w szkoły. Opinia ta stanowi podstawę do dalszych działań 
umoŜliwiających przekształcenie zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania 
krótszym niŜ 3 lata w 3-letnią zasadniczą szkołę zawodową. Zgodnie z zapisem 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) organ prowadzący w/w 
typ szkoły ma obowiązek jej przekształcenia, jeŜeli nie kształci ona w 3-letnim 
okresie nauczania. 

Opinia Komisji Oświaty wyraŜona została łącznie w punkcie 9 
Do treści projektu uchwały przedstawionego przez Panią Przewodniczącą Rady  

uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych, obecnych w chwili głosowania 

na Sali, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/127/2012 w sprawie przekształcenia 
ponadgimnazjalnej 2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej ul. Zwolińskiego 46      
w ponadgimnazjalną 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w Rawie Mazowieckiej 
ul. Zwolińskiego 46, której projekt stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia 2-letniej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Białej Rawskiej ul. 15 grudnia 9 w 3-letnią Zasadniczą Szkołę 
Zawodową w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9. 

Rada Powiatu Rawskiego podjęła w dniu 24 lutego 2012 r. uchwałę o zamiarze 
przekształcenia 2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej Rawskiej ul. 15 
Grudnia 9 w 3 - letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w Białej Rawskiej ul. 15 
Grudnia 9. W piśmie z dnia 29 lutego 2012 r. Łódzki Kurator Oświaty wyraził 
pozytywną opinię w przedmiocie przekształcenia w/w szkoły. Opinia ta stanowi 
podstawę do dalszych działań umoŜliwiających przekształcenie zasadniczej szkoły 
zawodowej o okresie nauczania krótszym niŜ 3 lata w 3 - letnią zasadniczą szkołę 
zawodową. Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy     
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o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 
1206) organ prowadzący w/w typ szkoły ma obowiązek jej przekształcenia, jeŜeli nie 
kształci ona w 3-letnim okresie nauczania. 

Opinia Komisji Oświaty wyraŜona została łącznie w punkcie 9 
Do treści projektu uchwały przedstawionego przez Panią Przewodniczącą Rady 

równieŜ uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych, obecnych w chwili głosowania 

na Sali, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/128/2012 w sprawie przekształcenia 
2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej Rawskiej ul. 15 grudnia 9 w 3-
letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9, której 
projekt stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 14 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  XVI sesji w dniu                

5 czerwca 2012 roku podjęła następujące uchwały: 

1. nr XVI/113/2012 w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
2. nr XVI/114/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 

rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 

3. nr XVI/115/2012 w sprawie ustalenia wskaźnika zadłuŜenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

4. nr XVI/116/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej                           
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w SP ZOZ. 

5. nr XVI/117/2012 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu 
Rawskiego do Powiatowej Rady Działalności PoŜytku Publicznego w Rawie 
Mazowieckiej. 

6. nr XVI/118/2012 w sprawie wyraŜenia zgody na wykorzystanie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych                  
na niezbędną wymianę zuŜytego wyposaŜenia warsztatu terapii zajęciowej lub 
jego doposaŜenie.  

Wszystkie uchwały zostały wykonane przez przekazanie Wojewodzie Łódzkiemu lub 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej jako organom nadzoru. 
 
Zarząd w okresie sprawozdawczym odbył dwa posiedzenia omawiając następujące 
sprawy: 
5.06.2012: 

- wyraził zgodę na przyjęcie darowizny od firmy ROJA Spółka z o.o.                    
w wysokości 40000 zł w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. 
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z drogi 
powiatowej nr 4118E w m. Regnów”.   
-wyraził wstępną zgodę na umieszczenie wodociągu na działce 3-21 w Rawie 
Mazowieckiej realizowanego w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki 
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wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka-Faza I” przez Rawskie 
Wodociągi i Kanalizację. 
- zatwierdził propozycję wprowadzenia do budŜetu na rok 2012 poniŜszych 
inwestycji: 
- „ remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice” – 100.000 zł, 
- „remont drogi powiatowej nr  4101E Piekarowo-Biała Rawska w m. 
Grzymkowice – 100.000 zł, 
- remont drogi powiatowej na odcinku Celinów-Szczuki-80.000zł, 
- remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha-Zuski- dr. woj. nr 707 – 121.500 zł  
- remont drogi powiatowej Nr 4306E na odcinku Mała Wieś –Sierzchowy-70.000. 
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z drogi 
powiatowej nr 4118E w m. Regnów – 100.000 zł  + 40.000 zł darowizna. 
- remont drogi w m. Ścieki – 30.000 zł, 
-zatwierdził propozycję złoŜenia wniosków w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – 
ROZWÓJ na 2013 rok: 

- remont drogi powiatowej nr 4101E (Piekarowo)-Biała Rawska                                 
na odc. Biała Rawska-Dańków – ok. 2,0 km 
- remont drogi powiatowej nr 4306 (Wiechnowice)-Cielądz-Regnów- 
   Lesiew  na odcinku Cielądz-Regnów – ok. 4,6 km, 
 - zatwierdził propozycje porządku posiedzenia XVII Sesji Rady Powiatu 
   12.06.2012 r:  
- zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Liceum 
Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 
- uchwała w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9. 
- zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Liceum 
Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 
- zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia 2-letniej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej ul. Zwolińskiego 46 w 3-letnią Zasadniczą Szkołę 
Zawodową w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46.  
- zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia 2-letniej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9 w 3-letnią 
Zasadniczą Szkołę Zawodową w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9. 
- zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia   statutu SPZOZ. 
- zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania środków 
finansowych dla Policji. 
- zatwierdzenie wyniku przetargu na termomodernizację budynków Zespołu Szkół  
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej – etap I - 331.441 zł, 
-  wyraził zgodę na skoszenie trawy na działce Nr 76 w Rawie Maz ul. Reymonta. 
- wyraził  zgody na podział działki Nr 76 na działki budowlane.  

Do przedstawionej przez Starostę Rawskiego informacji pytań nie było. 
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Ad. 15 W kolejnym punkcie obejmującym interpelacje radnych interpelację ustną     
do Zarządu Powiatu zgłosiła Pani radna Teresa Pietrzak w sprawie wyasygnowania 
przez Powiat Rawski 20.000 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń pod 
tomograf komputerowy dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. Całość zakupu               
to 150.000 zł; większość tej kwoty pochodzić ma ze sponsoringu. 

Pan Starosta Rawski odpowiadając na interpelację wyraził przekonanie,          
Ŝe inicjatywa ta jest jak najbardziej konieczna i po dokonaniu symulacji finansowej 
Zarząd Powiatu Rawskiego zabezpieczy odpowiednie środki finansowe na ten cel. 
 
Ad. 16 W punkcie zapytania i wolne wnioski – głos zabierali: 

Pani radna Katarzyna Urbańska, w imieniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu    
i Promocji w sprawie pozostawienia środków finansowych, które pozostały                
z przetargu na termomodernizację Szkoły w Białej Rawskiej dla potrzeb tej szkoły. 

Pan Starosta Rawski Józef Matysiak odpowiadając na ten wniosek, wyraził 
przekonanie, Ŝe w ramach tych pomniejszonych środków finansowych uda się 
wykonać to zadnie. Wszystkie sugestie, takŜe i ta pochodząca od Komisji Oświaty, 
rozpatrywane będą z naleŜytą uwagą. 

Pan radny Rafał Dobrowolski, zwrócił się do Pana Daniela Aptapskiego         
p.o Dyrektora SPZOZ w sprawie udzielenia informacji o strukturze zatrudnienia            
w SPZOZ. 

Pan Dyrektor SPZOZ zobowiązał się do przygotowania takiej informacji           
w formie pisemnej, według stanu na dzień 31.12.2011 r. Informacja taka ma być 
złoŜona w Biurze Rady w ciągu tygodnia. 

Pan Marek Dobek – wiceprzewodniczący Rady Powiatu, w nawiązaniu           
do sprawy zakupu tomografa komputerowego zapytał p.o. dyrektora SPZOZ czy       
są osoby, które będą potrafiły obsługiwać to urządzenie. 

Pan Aptapski poinformował, iŜ SPZOZ planuje zatrudnić lekarza do pracowni 
USG pod kątem takŜe obsługo tomografu komputerowego. 

 
Ad. 17 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria CharąŜka                            
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1220 dokonała zamknięcia 
obrad  XVII  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
Na tym protokół zakończono. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
         


